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    Beste Vrienden(innen) 
 
 
 Een beetje woelig jaar is achter de rug, het was 
niet het beste jaar voor de voorzitter en misschien ook 
niet voor de Vriendenkring.  

 
 Twee zaken drukken zwaar op mijn gemoed. Allereerst het ‘cancellen’ van de 
Raid Kindu en de storm van reacties die dit heeft teweeggebracht. Een reactie vindt 
men wat verder in dit blad. 
 Tweede is een beetje het gevolg van die polemiek, een van de oorzaken dat het 
tijdschrift van augustus niet is verschenen. Niet alleen daardoor, het blijft een een-
mansredactie en dus kwetsbaar, we zullen trachten hier wat aan te doen in de toe-
komst. 
 
 Toch is er ook goed nieuws, dankzij het harde werk van enkele leden is ons 
clublokaal verbeterd met gevolg dat de veertiendaagse bijeenkomst op meer bezoek 
kan rekenen. De busreis naar de Westhoek met bezoek aan de frontstreek en deelna-
me aan de Last Post te Ieper was een succes. Vooral te danken aan Gorre Callewaert 
en de Vriendenkring van Menen, bedankt mannen. Moesten jullie ooit naar de Kem-
pen afzakken, wij staan klaar. Het tuinfeest en het Korpsmaal  waren goed en zullen 
volgend jaar zeker terug op het programma staan. 
  
 Rest mij iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen, een goede gezondheid en 
‘zes goei’ met de lotto. Aan Lt Kol Luc Leclercq en zijn parachutisten veel zachte 
landingen op een droog plekje en een veilige opdracht volgend jaar. 
 
 
    
  
  
           Pol Ooms 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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ALGEMENE VERGADERING ANPCV 

 
De jaarlijkse ANPCV vergadering zal dit jaar plaats-
vinden te Tielen op vrijdag 1 maart.  
 
3 Para in samenwerking met onze Vriendenkring zul-
len gastheer zijn. 
 
Enkel ANPCV leden kunnen  hier aan deelnemen, de 
inschrijving gebeurd via onze VrKr. € 30 storten op 
onze rekening BE72 0013 1826 0716 voor 5 februari. 
Het programma is te vinden op Blz 67 van het laatste 
ANPCV blad nr 121. 

 
God, 
Mijn gebed voor 2012 is om een dikke bankrekening en een dun lijf. Alstublieft verwissel de-
ze niet zoals u vorig jaar deed. 
Amen.  
 
Realistisch 

Zegt de ene vriendin tegen de andere : ik moet opletten dat ik niet zwanger word.  
Waarom zegt de andere, uw man heeft zich toch laten steriliseren. 
Wel juist daarom. 
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NIEUWS UIT HET BATALJON 
Adjt maj Peter Spitaels, de RSM van 3 Para heeft een artikel geschreven over de 
grootste oefening die dit jaar is uitgevoerd. VIKING EXPRESS Noorwegen.  
Bedankt RSM. 
 
Viking Express Noorwegen 2012 
Voor de tweede maal ontplooide de Lichte Brigade al haar beschikbare eenheden 
en manschappen in Finnmark, de meest noordelijke provincie van Noorwegen. 
Finnmark betekent eigenlijk Lapland en het land wordt bevolkt door de Sami of 
Samen, afstammelingen van de vroegere nomadische bewoners. Het is de grootste 
provincie van het land en met een populatie van 1.5% van de totale Noorse bevol-
king ook de dunst bevolkte. De kampplaats bevond zich, net als twee jaar geleden, in Porsangmoen, 
een garnizoensstadje ongeveer 30 Km onder Lakselv, de grootste stad met vliegveld aan het Porsan-
ger Fjord. Daar waar het 2e Bataljon Commando’s en het Bataljon 12/13e Linie intekenden voor de 
ganse periode van iets meer dan twee weken, werd er voor 3 Para een kort maar intensief programma 
van 7 dagen voorzien. Op de menukaart een acte de presence voor de Distinguished Visitors Day, een 
Mars in Moeilijk Terrein (MMT), een sprong boven de poolcirkel en een Amfibische training/raid 
met de opdracht om een High Value Target (in dit geval een gezochte oorlogsmisdadiger) te ontzet-
ten. 
 
Distinguished Visitors Day: Op de foto met de Minister 
Voor de 17e en 22e compagnie, die samen met de staf van het bataljon en de Staf -en dienstencom-
pagnie zondagavond toe kwamen, stond de eerste dag in het teken van de voorbereiding op de Dis-
tinguished Visitors Day (DVD) van 12 juni. De Minister van Landsverdediging Dhr Pieter DE 
CREM zou op bezoek komen met in zijn kielzog vele andere militaire autoriteiten en een delegatie 
van de Belgische en Noorse pers. Niets werd aan het toeval overgelaten en de verschillende scena-
rio’s en demo’s werden grondig voorbereid en herhaald met een generale repetitie op dinsdagmorgen 
onder het goedkeurend oog van de Brigadestaf. Kort na de middag verscheen de minister op het 
strand van Örskel, niet ver van Lakselv, in het gezelschap van de Commandant van de Landcompo-
nent, Generaal COMPERNOL en de Commandant van de Lichte Brigade, Kolonel Stafbrevethouder 
HOEVEN. De totale groep van bezoekers en pers omvatte ongeveer 50 personen. In een korte uiteen-
zetting belichtte de Commandant van 3 Para, Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Luc LECLERCQ 
zijn eenheid, de opdrachten van het bataljon en het scenario van de demo; een amfibische aanval uit-

gevoerd door de 22e compagnie met versterking van het peloton boten en gevechtsduikers van het 11 
Bataljon Genie. Ondertussen werden de kikvorsmannen reeds gedropt voor de kust. In geen tijd do-
ken ze met hun wapen in aanslag op uit het water en beveiligden ze de landingszone. Dit was het mo-
ment waarop de 22e compagnie zat te wachten. Vanop zo’n twee kilometer verschenen er plots acht 
zodiacs vanachter het kleine eilandje dat voordien nog in vredige toestand leek te rusten. De motor-
bootjes naderden snel, eerst in V vorm en op 500 m voor het strand naast elkaar op één lijn. Het was 
indrukwekkend en even later stormden de gecamoufleerde para’s vastberaden de boten uit en namen 
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zij stelling tot voor de voeten van de Minister en zijn gevolg. Na het opzetten van de rode mutsen, 
stelde Kapitein WINNEPENNINCKX zijn compagnie voor aan de Minister die zich daarna spontaan 
tussen de mannen begaf. Op vraag van de compagnie werd er ook een groepsfoto gemaakt en werd 
Minister DE CREM nog een boottochtje aangeboden waar hij graag op in ging. De talrijk aanwezige 
persmensen haalden hun gram want de beelden van de Minister tussen de paracommando’s waren 
voor hen het neusje van de Noorse zalm. Minder goed nieuws op deze bezoekdag was dat de weergo-
den de 17e compagnie niet meer steun gaven want hun sprongdemo werd beperkt tot de fitting en een 
stand-by achter de C-130. Het had de kers op de taart kunnen zijn.   
 
Mars in moeilijk terrein 
Voor de MMT werd er traditioneel weer beroep gedaan op de specialisten van het Trainingscentrum 
voor commando’s uit Marche-les –dames. M.a.w. het 4-daagse parcours werd zodanig uitgetekend en 
gekozen om er een mooie en pittige mars van te maken met inbegrip van sommige natuurlijke obsta-
kels. Enkel voor fitte paracommando’s! De eerste etappe maakte dit al onmiddellijk duidelijk: 18 Km 
langs de oevers van enkele meren over een venenterrein zonder ook maar één pad te bespeuren. De 
gewrichten werden hierbij al direct op de proef gesteld, zeker op de flanken van de talrijke heuvels 
met hun natte sneeuwvegetatie, rendiermossen en de vele blootliggende wortels van de dwergberkjes. 
Het duurde dan ook geen uur of het zweet stroomde al rijkelijk. De meesten hadden zich zeer zorg-
vuldig voorbereid bij het pakken van hun materiaal voor de vier dagen maar het merendeel van de 
rugzakken leverde toch een extra belasting op van om en bij de 25 Kg. Een gewicht dat in gedachten, 
naarmate de etappes vorderden, alleen nog maar bleek toe te nemen. De eerste etappe bevatte ook 
twee moeilijk te overschrijden hindernissen die met commandotechnieken moesten overwonnen wor-
den. Het eerste obstakel was een rotswand van zo’n 70 m hoog die in rappèl (abseilen) moest afge-
daald worden. Dat onze kuiten in de voorafgaandelijke beklimming van deze berg tot het uiterste 
werden belast, beschouwen we hier als bijzaak. Om te kunnen dalen moet je immers stijgen.  Boven 
op het rotsplateau bemoeilijkte een strakke gure noordenwind een beetje het vertrek, een goede sprei-
ding van de benen, zeker met het gefitte materiaal, was dus aangewezen. Niet veel verder van de rots 
was het weer even klimmen geblazen naar de start van de tweede hindernis die gespannen was over 
een versmalling van het meer: de tyrolienne. Bijna iedereen zwierde zich gezwind naar beneden met 
de duidelijke intentie om vlot de overkant te bereiken maar toen sommigen in het midden bleven stil-
hangen, was er toch wat handenarbeid nodig om de overliggende oever te bereiken. Een hindernis 
waar de iets zwaardere onder ons (lees gespierder) duidelijk hun voordeel mee haalden. De tweede 

De Heer De Crem op de foto met de 22 Cie 
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etappe had hier en daar al meer begaanbare paden te bieden en het grootste deel van de mars verliep 
langs de oevers van de donkere meren. Ook hier werd na ongeveer driekwart route een commando-
overschrijding ingelast. De ferry over het meer viel op zich wel mee, de aankomstoever, een zanderi-
ge muur van zo’n dertig meter hoog, net iets minder. De derde etappe voerde ons met een warme 
start de hoogte in met een col bestijging buiten categorie. Onze anciengroep had ongeveer 50 minu-
ten nodig voor het opklauteren van de 350 meter hoge bergwand en het zweet liep weer over lijf en 
leden. De zon was dan ook beklijvend aanwezig ondanks dat het maar vijftien graden was. Gelukkig 
stond er iets meer wind boven en kon er toch een stukje van de opgedane nattigheid weer opdrogen.  
Het terrein onderscheidde zich tegenover de vorige etappes. Een ondergrond van gesteente, sneeuw 
en hoogveen zorgden voor een afwisselende maar risicovolle ondergrond. De grootste bonus van de-
ze route was het magnifieke uitzicht op de meren 
met hun vele eilanden en de zee die aan de hori-
zon kwam kijken. Deze ervaring en het beeld van 
de natuurpracht van dit ruwe Noorwegen maakten 
indruk. Daar konden zelfs de opkomende donkere 
onweerswolken niets aan veranderen. Gelukkig 
voor ons hielden ze hun regenpakket binnenswolk 
tot de laatste tentjes waren opgezet want slechts 
enkele ogenblikken later werden de sluizen van 
de hemel volledig opengedraaid. De zelf gebrou-
wen stoofpotjes werden dan maar in de tent ge-
kookt en de wekkers en Gsm’s werden ingesteld 
voor een lange nachtrust.  
Helaas was dit buiten de waard, in dit geval de 
Korpsoverste, Luitenant-kolonel LECLERCQ, 
gerekend die plots weer één van zijn binnenval-
lende ideeën had. “Wie heeft er nog allemaal een 
sprong nodig?” vroeg hij met een lichte grijns. 
Iedereen wist hoe laat het was, of beter hoe vroeg 
het zou worden. De wekkers en Gsm’s werden 
dus met enkele uren teruggeschroefd zodat de 
laatste etappe een ochtendmars zou worden met 
een aanvullende sprong in de namiddag. Enkele 
veteranengewrichten dachten  met het komende 
verlof in het achterhoofd, “als dat maar goed 
komt!”, maar de gezichten vertrokken geen spier. 
Eerst een nachtje slapen en morgen zien we wel. 
De volgende ochtend werd de laatste etappe aan-
gevat die we voor een groot deel kunnen om-
schrijven als de azimutetappe. Geen zoeken naar 
wegen maar gewoon recht door struiken, omhei-
ningen, moerassen en beken (vooral Kristof 
MARTENS toch). Het werd dus nog een vrij pitti-
ge afsluiter en bovendien was het niet bepaald de meest mooie of aangename route. Maar het was de 
laatste en dus werden de ruggen en pijnlijke voeten nog even gerecht. Ook de lange eindafdaling 
vergde een serieuze inspanning van de knieën maar dankzij Commandant VERVOORT werd er ook 
nu geen meter verkeerd gelopen. Dit laatste gold althans voor onze groep waarbij mooi de uitgestip-
pelde en voorziene weg werd gevolgd zoals die was uitgetekend op kaart. Achteraf zou blijken dat er 
verschillende breeddenkende verharde interpretaties waren over de voorziene te volgen weg,  maar 
iedereen bereikte tevreden de eindmeet.  
 
 
Sprong op Skoganvarre, 1016 Km boven de Poolcirkel. 
De tijd na de mars was kort en werd goed ingevuld: een snelle douche, het verzorgen van de pijnlijke 

Adjt chef Dirk Biemens die met behulp van 
een ‘tyrolienne’ een meer overschrijdt. 
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voeten, het her fitten van de crusader rugzak en het verorberen van de overblijfselen van ons laatste 
mars rantsoen. Het moest snel gaan want de sprong was ON! Na de stickvorming op het paradeplein, 
vertrokken we met de bussen richting Banak. Bij onze aankomst waren de collega’s van de eerste 
vlucht zich al aan het fitten en mochten wij onze parachutes klaarmaken voor de eerste inspectie. De 
spronginstructeurs waren oude bekenden van 3 Para en de gebruikelijke controles verliepen in een 
ontspannen sfeer. Daar kwam een lichte verandering in toen we gepakt en gezakt achter de running 
engines van de C-130 stonden met de drukkende ARZ-40’s op onze schouders en met een hete kero-
sinegeur die in  onze neusgaten drong. Gelukkig duurde de vlucht niet al te lang en werd de drifter 
overbodig gevonden. Bij het groene licht zette de trein zich in beweging en even later hingen alle 
wagonnetjes in de lucht boven het prachtige landschap van Skoganvarre. Dat het niet voor iedereen 
een droge landing zou worden, werd al snel duidelijk bij het zien van de vele plassen her en der ver-
spreid onder de bengelende voeten. Het was dus werken geblazen en meer dan anders werd er gecor-
rigeerd en bijgestuurd met de tokkels om een koud bad te vermijden. Het geluid van het afgelaten 
materiaal, al dan niet met een droge doffe slag of een plons, was hierbij een duidelijke indicator of 
het geleverde werk geloond had. Iedereen slaagde in deze droge opzet, of toch bijna…. De grootste 
pechvogel was de S1, Kapitein BONNEZ, die zonder dralen zijn materiaal vervoegde in een diepe 
venenplas. Alleen zijn rechteroor kwam nog piepen boven het verrimpelde wateroppervlak en een 
latere luide vloek deed vermoeden dat dit niet gepland was. Of toch? Kwatongen beweren dat de S1 
geen gelegenheid onbenut laat om zijn onafscheidbare schotse kilt aan te trekken en dan loeihard te 
brullen “Freeeeedom”!  Voor de overige werd het een zeer zachte landing, enkel  Korporaal MAER-
TEN wist een verwilderde berk niet meer te ontwijken en moest uit zijn benarde situatie bevrijd wor-
den. Hij kreeg de hulp van niemand minder dan de officier operaties, Majoor Geens, die zich in zijn 
gekende stijl ontfermde over zijn medemens. De S3 vorderde meteen een Beevee ( Noors rupsvoer-
tuig voor in de bergen) op om de ongelukkige te begeleiden naar het pick-up point. En zo was ieder-
een gelukkig en waren er weer een heel deel van het bataljon die hun operationele sprongkwalificatie 
konden aanvinken. 
 
 
Raid langs de Fjorden 
Om de aanwezigheid van het peloton boten van de Genie optimaal te benutten werd er bij elke com-

pagnieraid gebruik gemaakt 
van een gedeeltelijke infil-
tratie over het water van het 
Porsanger Fjord. Afhanke-
lijk van de gekregen op-
dracht, fungeerden twee 
plaatsen afwisselend als 
objectief of vertrekbasis: de 
haven van Hamnbukt 
(Hamn = haven) en het pun-
tig uitlopend schiereilandje 
Roddineset. Het verschil 
tussen de beide objectieven 
zat hem in de af te leggen 
infiltratie. De raid naar 
Roddineset was een uur 
varen (tegen de wind en 
met een stevige golfslag), 
gevolgd door een infiltratie 
te voet van een goede 2 
Km. De raid naar 
Hamnbukt bedroeg slechts 
een half uur varen (wind 
mee en minder lang) maar 

Tijdens de mars moeilijk terrein komt het erop aan elkaar te hel-
pen droog te blijven. Hier  krijgt 1Sgt Jan Coppens een hand 
toegereikt van 1Sgt Maj Dieter Van Der Spiegel. 
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hier was wel een heuvelachtige en natte 
infiltratie aan verbonden van een kleine 
10 Km. Na eerst te hebben proefgedraaid 
bij de raid van de 22e compagnie naar het 
schiereilandje, volgden we met de com-
mandopost van het bataljon nu de 21e 
compagnie naar de haven. De trip met de 
zodiacs verliep vlot en, mede dankzij de 
kalme zeeslag, werd het voor iedereen 
een droge landing. Het was echter verlo-
ren moeite want de eerste drie infiltratie-
kilometers verliepen langs drassige moe-
rasvelden met kabbelende beekjes. En 
toen de volgende clicks stevig in hoogte begonnen te stijgen, gutste ook het zweetvocht naar bene-
den. Het toffe aan een tactische oefening is, als er dan zwarte, bruine en groene druppels van je ge-
zicht rollen, dat je niet mag vegen omdat de zorgvuldig aangebrachte camouflageprint operationeel 
moet blijven. Uiteindelijk verliep de infiltratie vrij vlug en maakten de pelotons optimaal gebruik van 
de verschillende begroeiingen en terreinplooien om het objectief zo dicht mogelijk te benaderen. De 
opdracht voor de 21e compagnie was niet alleen om de haven te veroveren want zij moesten ook een 
HVT (High Value Target) opsporen en arresteren zodat deze kon terecht staan voor het Internationaal 
Hof voor Justitie in Den Haag. De commandopost had zich opgesteld op de top van de rotsachtige 
berg ter hoogte van de haven op een hoogte van 160 m. De haven lag er rustig bij: we merkten enkele 
bewakers op bij de loskade en ook enkele burgers die nieuwsgierig en onbezorgd leken rond te kuie-
ren. Maar plots kraakte de hemel en de vuurbasis van de compagnie ontbond in alle hevigheid zijn 
vuurspuwende duivels. De aanval werd vanuit het zuiden ingezet en met vuur en beweging werden 
de kleine weerstanden van de rebellen opgerold. Een snelle actie moest bovendien voorkomen dat de 
HVT de benen zou nemen. De vluchtwegen werden vakkundig afgesloten en na vijf minuten klonk 
door de radio het codewoord “BINGO”. HVT André was ingerekend en de terugtocht kon worden 
ingezet. De zodiacs werden opgeroepen en na een kwartier keerde de rust terug over de haven. Waar-
schijnlijk duurde het net iets langer voor de burgers om te weten wat er zich zonet voor hun ogen had 
afgespeeld. Ongetwijfeld hebben ze alvast enkele straffe verhalen opgedaan om later te kunnen ver-
tellen bij de lange donkere winterdagen.    
 
Middernachtparade bij daglicht 
De kampperiode werd symbolisch afgesloten met een middernachtparade. Eens te meer een binnen-
vallende gedachte die tijdens de mars vaste vorm kreeg. Onder weliswaar deels door de wolken ver-
borgen zonlicht, stonden de vier compagnies opgesteld op het paradeplein van het Porsanger garni-
zoen. De korpsoverste hield eerst een korte toespraak met een terugblik op de voorbije periode en 
daarna werd de vlag van 3 Para voor de laatste keer gestreken onder het Noorse gesternte.  De intense 
oefening in Porsangmoen bood vooral in de schoot van het bataljon de mogelijkheid om de cohesie 
en de samenhorigheid te herstellen na de afzonderlijke opdrachten te KUNDUZ en KABOEL. Het 
deed deugd om nog eens met de volledige bende samen te zijn. We willen zeker ook de mensen van 
de Real Life Support, aangevoerd door de 1e Sergeant Jan Coppens, danken. De extra bevoorrading 
tijdens de mars, de coördinatie van de logistieke ondersteuning en de steun algemeen die zij leverden 
voor de uitvoerders van het programma, verdienen alle lof. Ook de scheissmeister, een speciaal in het 
leven geroepen gelegenheidsfunctie, onderscheidde zich met zijn doorgedreven wil bij de verschil-
lende zoektochten naar prioritaire geocache objectieven. Volgend jaar staat er geen bataljonsactiviteit 
in Noorwegen op het programma maar wel waardige alternatieven met gelijkaardige kampperiodes in 
Grafenwöhr (GE) en Otterburn (UK). Vooral dit laatste kamp zou voor velen een nostalgisch weer-
zien zijn. Let’s hope! 

       Peter Spitaels, RSM 
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De reacties op het aflasten van de raid Kindu hebben mij diep getroffen, kameraden gaven mij de 
raad de zaak te vergeten en er niet verder op te reageren. Ze hebben misschien gelijk, maar toch kan 
men hier mijn  visie op de zaak lezen. Ik bedank mijn kameraden en het bestuur voor hun steun op 
een moment dat het bij veel anderen oorverdovend stil was. 

 
BEDENKINGEN BIJ HET AFLASTEN ‘RAID KINDU’. 

 
Op dinsdag 2 oktober, drie dagen voor het begin van de Raid Kindu, heb ik de oefening gecancelled. 
Dit heeft dit heeft diepe sporen achtergelaten in onze Vriendenkring, maar ook bij mezelf. 
Voor vele buitenstaanders kwam deze afgelasting onverwacht, voor mij was deze datum vooropge-
steld en gekend bij het bestuur. Bij niet voldoende deelnemers zou ik geen 25 vrijwilligers twee da-
gen aan het werk zetten, sommigen komen van ver, laten andere activiteiten vallen, doen dit graag 
maar ik weet dat er toch rendement moet tegenoverstaan. Drie dagen, uiterste grens om op de laatste 
inschrijvingen te wachten en krap tijd om iedereen op de hoogte te brengen.   
Er waren 14 ingeschrevenen. Waarvan een voltallige ploeg uit Oostende, een voltallige ploeg rond 
een oudgediende van 3 Para niet aangesloten bij het ANPCV (of niet kenbaar gemaakt als dusdanig) 
en zes individuelen. Er is een ploeg uit Aalst die mij heeft gezegd dat ze misschien konden komen, en 
er werd een ploeg Nederlandse Commandos aangekondigd, van beide ploegen heb ik geen inschrij-
ving mogen ontvangen.  
Wij zijn te gast in 3 Para, we moeten dus het vertrouwen dat het commando in ons stelt niet met de 
voeten treden. Dat is samen met de verzekering tegen ongevallen de reden waarom ik enkel ANPCV 
leden op de Raid Kindu heb uitgenodigd. In andere Regionales zien we scouts en chiro groepen, poli-
tie, brandweer, allemaal zeer toffe lui maar ik kan de aanwezigheid van deze variëteit aan deelnemers 
niet verantwoorden aan de legerleiding, we mogen geen open door houden.  
De laatste mensen die ik iets verwijt, het tegendeel is waar zijn de initiatiefnemers, zij verdienen alle 
respect voor de wijze waarop ze deze activiteit hebben voorbereid. Over hun initiatieven na het aflas-
ten ga ik geen mening geven. Ze hebben een deel van de Raid laten doorgaan en hebben hiervoor de 
naam van de Vriendenkring niet gebruikt. Niemand van hen heeft ongepast publiekelijk gereageerd. 
Dirk Bouckaert de organisator heeft wel enkele opmerkingen geformuleerd.  
 
Dirk Bouckaert: Merk wel op dat ik NIET achter de beslissing van Pol (Voorzitter VrKr) sta voor het 
CANCELLEN vd raid, dit officieel door te weinig inschrijvingen en zonder overleg met mij over 
eventuele opties hierover (inkorten parcours, minder helpers enz) !! 
Men dient eerst naambekenheid te verkrijgen en zelf naar andere regionale oefeningen te gaan om 
na enkel jaren een succesvolle raid te verkrijgen. Dat is een proces dat iedere regionale heeft doorlo-
pen van Haut-Fagne (raid des cretes) tot de Bokkenrijders Express (Leopoldburg met momenteel 120 
man). Het zal niet aan ons gelegen hebben (Leo, Roger, Peter en ik) we hebben minstens 5 regionale 
oefeningen gedaan dit jaar, incl de Nederlandse commandokorpsen, om mensen te motiveren om te 
komen. Ook aan de organisatie van deze raid heeft het ook niet gelegen alles was klaar met genoeg 
helpers. Indien de helpers toch een probleem zouden geweest zijn dan konden we gemakkelijk punten 
laten wegvallen en mensen verschuiven zoals bij de Opposed Landing van Oostende dit jaar waar we 
met 3 man hebben deelgenomen. Misschien hadden er meer vergaderingen moeten plaatsvinden, ik 
heb er meerdere malen op aangedrongen. Enkel de inschrijvingen zijn naar mijn mening te laat ver-
stuurd namelijk Augustus terwijl deze al klaar waren in Mei, misschien indien deze vroeger verstuurd 
waren hadden we meer ploegen gehad wie weet? 
 
Dirk heeft van uit zijn standpunt gelijk, het standpunt van een man die zijn legerdienst bij de para-
commandos op een voorbeeldige wijze heeft vervuld en de beste herinneringen daar aan overhoudt. 
Niet alle para-commandos reageren ze even correct als hij. Het bestuur en ik in het bijzonder zijn 
behoorlijk aangevallen. Er was een reactie die we intussen allemaal kennen. Via het internet en met 
gebruik van onze adressenlijst werden we uitgemaakt voor alcoholiekers, toogpara’s en meer fraais. 
Het was niet anoniem, betrokkene ondertekende de mail en voegde er zijn foto aan toe waarvoor mijn 
respect.  Over de inhoud ben ik minder te spreken. De Voorzitter van de regionale waar hij lid is 
heeft me gebeld, hij heeft zich verontschuldigd voor de mail. Deze telefoon heeft mij veel deugd ge-
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daan, maar deze Voorzitter noch andere leden van deze Regionale moeten zich verontschuldigen 
voor het persoonlijk initiatief van een enkeling.  
Andere reacties op het forum paracommando zijn wel naar behoren opgesteld, en met gebruik van 
slagzinnen als ‘Never Surrender’ wordt getracht de initiatiefnemers een hart onder de riem te steken. 
Ik weet dat er in onze Vriendenkring ook mensen zijn die kritiek hebben op mijn beslissing, ook op 
mijn persoon en daar kan ik mee leven. Elk jaar wordt de Voorzitter gekozen en ik ben bereid om een 
stap opzij te zetten als dat voor de goede werking van de Vriendenkring noodzakelijk is.  
Misschien de gelegenheid om mijn persoonlijke visie op het ‘vriendenkring-gebeuren’ naar voor te 
brengen. 
Ik ben op 1 februari 1971 als dienstplichtige in 3 Para gestart en ben op 31 december 2008 bij 3 Para 
afgezwaaid als RSM. Al die tijd, 37 jaar en 11 maanden, ben ik bij 3 Para in dienst geweest. Met het 
bataljon heb ik deelgenomen aan 8 operaties in drie werelddelen. Ik ben fuselier geweest, Recce, wa-
penmaker, Sectie Comd, Peloton’s  Adjunct, CSM in twee Cie’s, AS4 en RSM. Als toog-para kan dat 
tellen dacht ik. In deze periode heb ik de tijd van miliciens met het 15 maanden systeem zien over-
gaan in een beroepsleger.  
Op alles zijn uitzonderingen, maar mij is opgevallen dat bij organisaties van regionales van het 
ANPCV, het vooral de miliciens van weleer zijn, of mannen die in kort verband hebben gediend, die 
aan de activiteiten deelnemen. Dat is zeker geen kritiek op deze mannen, integendeel het zijn zij die 
tijdens hun dienst de ruggengraat van het Regiment vormden, de mannen met het geweer in de hand, 
klaar om op gelijk welk moment en gelijk waar opdrachten uit te voeren. Hard getraind met een ster-
ke kameraadschapband. Tijdens deze raids, marsen en bivaks trachten zij de sfeer uit de grote dagen 
terug te vinden, lovenswaardig.  
Oudgedienden die een lange loopbaan hebben uitgebouwd in het Regiment komen graag samen op 
een andere manier, een maaltijd, tuinfeest, militaire plechtigheid of gewoon elkaar opzoeken. Men 
ziet ze weinig op de raids enz. Uitzonderingen bestaan er ook, zelf neem ik wel eens deel aan de win-
tertocht van Antwerpen, maar behalve Rik Gillebert, en James Claes ben ik daar geen ‘beroepsparas’ 
tegengekomen.  
Men kan mij verwijten dat ik de Raid Kindu heb ‘gecancelled’, maar men kan mij niet verwijten dat 
ik niet opensta voor miliciens van weleer, tientallen vrije dagen heb ik opgeofferd om reünies en be-
zoeken aan het bataljon mogelijk te maken. 
De Vriendenkring is voor mij vooral een plaats waar oudgedienden elkaar ontmoeten, of men nu 
dienstplichtige is geweest of beroepspara, iedereen is welkom. De Vriendenkring is voor mij ook een 
brug tussen het bataljon en zijn voormalige parachutisten.  
En dan nog iets. Niet alle oud para-commandos hebben een even voorbeeldige dienst uitgevoerd, ik 
zie op sommige bijeenkomsten wel eens mannen die het bataljon al dan niet vrijwillig met slaande 
deuren hebben verlaten. Men mag van mij niet verwachten dat ik op deze mannen met open armen 
sta te wachten. Ik sta ook niet te wachten op mensen die elke twee weken naar de VrKr komen 
(kwamen) en dan via iemands anders zijn mail onze interne werking belachelijk maken. Diegene die 
zich aangesproken voelt, blijf alsjeblief weg. 
Alle anderen hoop ik met regelmaat te zien op onze bijeenkomsten. 
 

Pol Ooms 

Middlife.. 
Een vrouw wordt wakker en merkt dat haar man niet meer in bed ligt. Ze staat op en gaat naar bene-
den waar ze haar man in de keuken vindt. Hij zit daar als bevroren naar de muur te staren met tranen 
in zijn ogen. 
Ze vraagt wat er scheelt en na enige tijd antwoordt hij: "Weet je nog, toen je vader ons betrapte in de 
wagen,  toen we de eerste keer seks hadden met elkaar?“ 
"Ja" zegt ze onbegrijpend. 
"Weet je nog dat hij de loop van zijn jachtgeweer in mijn mond stak en zei: "Of je trouwt met haar of 
je gaat twintig jaar de bak in!" 
"Ja, dat weet ik nog" zegt ze, ontroerd door zijn romantische herinneringen. 
"Wel", zegt hij, "vandaag was ik vrij geweest." 
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Dit jaar is het 50 jaar geleden dat 3 Para verhuisde van Burundi naar Lombardsijde (LBZ) in België. 
Opgericht te Kamina in 1955 erfde het bataljon (Bn) de tradities van het vrijwilligerskorps voor Ko-
rea, de eerste Korpsoverste is majoor SBH Van Der Heyden. Tot 1962 verbleef het Bn eerst in Kongo 
te Kamina en daarna in Burundi. Het zijn para commandos opgeleid in 1 Para en 2 Cdo met hun 
kader die per detachement in het Bn dienen. Het kader wordt ook aangevuld met personeel uit de 
opleidingscentrums en met personeel dat permanent dienst doet in Afrika. Vanaf december 1958 (12e 
en 13e  detachement) worden de mannen van 1 Para in 3 Para en die van het 2 Cdo in het 4 Cdo in-
gedeeld. Het 22e detachement met Maj Lessire als Korpsoverste is het laatste dat op Afrikaanse bo-
dem in 3 Para dient, de miliciens zwaaien af in juni 1962.  
Op 01 juli 1962 start 3 Para met zijn eerste lichting miliciens te Lombardsijde. In vorig tijdschrift 
kwamen Lt Gen Segers de eerste Korpscommandant en drie Kongo veteranen aan het woord. Rik 
Stabel, André Vandebroek en Rik Latet. Jos Verholen nodigde zes andere anciens uit voor een ge-
sprek laten we hem zelf  zijn artikel voorstellen.  

ONZE  “ In illo “ – REPORTER  OP  BEZOEK 
3 PARA   50  JAAR   IN   BELGIË  ( 2 ) 

Ons “barke” in het Kwartier 3Para in Tielen was weer onze verzamelplaats voor een tweede inter-
view in het kader van onze reportagereeks “ 3 Para 50 jaar in België “. De onderofficieren b.d. 
(buiten dienst), vernoemd in volgorde van geboortedatum, met name: Armand Philips, August Nys, 
Tuur Cloostermans, Xavier Colonne, René Desouroux (destijds 15° Cie en voor deze gelegenheid 
reiscompagnon van A. Philips) en Rob Proost (milicien op 1 juli 1962 )  gingen graag in op mijn uit-
nodiging waarvoor ik ze natuurlijk onmiddellijk en gemeend heb bedankt. Thema van ons gesprek 
bleef uiteraard de start van 3Para in België, inmiddels 50 jaar geleden. Dat de ondertoon “in illo 
tempore” of “in den tijd van toen” weer aan de orde was spreekt voor zich. Het model van intervie-
wen, nl. “een panelgesprek in de vorm van ne losse babbel” meende ik te kunnen behouden gezien 
dit goed functioneerde tijdens het voorgaande interview (zie boekje nr. 50). Ik kan de lezers verzeke-
ren dat de uren slechts minuten leken…en de minuten dan weer slechts seconden. Het resultaat luidt 

dan ook als volgt:  

 
In illo :  Het lijkt me logisch dat 
een persoonlijke voorstelling door 
de deelnemers zelf als start van dit 
interview de evidentie zelf is. Aan 
jullie dus het woord… 
 
Armand Philips (verder Ar-
mand): Ik ben geboren in het 
Hasseltse op 23 september 1930. 
Als zoon van een beroepsonderof-
ficier koos ik in 1946 als 16-jarige 
ook voor een beroepsopleiding en 
kwam terecht in de Brigadeschool 
van Visé. Ik maakte er kennis met 
instructeurs die als oorlogsvrijwil-
ligers de bevrijdingsgevechten in 
Normandië en België hadden 
meegemaakt. Ik keek naar hen op. 
Ik bewonderde hun fysieke capa-
citeiten maar vooral hun mentali-

De klassieke foto aan de ingang van het Kw P. GAILLY te Tielen, 

thuisbasis van 3 Para. 

V.l.n.r. Xavier Colonne, Gust Nys, Armand Philips, Rob Proost, 

Tuur Cloostermans, André Desouroux 
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teit. Als jonge sergeant kwam ik in het Regiment Com-
mando terecht dat toen haar thuisbasis had in de 
“Tramaka”- kazerne in Seilles. Op 25 juni 1950 begint 
de oorlog in Korea. Eind augustus reeds antwoordt de 
Belgische regering positief op de vraag van de UNO om 
troepen te sturen. Ik stelde mij onmiddellijk kandidaat. 
Ik was een jonge commando-onderofficier, echter zonder 
ondervinding. Nu kreeg ik de kans om ervaring op te 
doen. Als soldaten je later als instructeur iets vragen kun 
je ze tonen hoe het in de praktijk eraan toegaat, en je 
dwingt daarbij respect af. Na 3 maanden opleiding in 
Leopoldsburg vertrek ik met de eerste lichting op 18 de-
cember 1950. Om dit Korea-verhaal kort te houden ver-
tel ik onmiddellijk hoe het voor mij is geëindigd. In de 
nacht van 22 op 23 april 1951, tijdens de slag aan de Im-
jin, wordt op zeker ogenblik onze pelotonscommandant 
Lt Benoit Verhaegen zwaar gekwetst. Samen met ande-
ren legde ik onze commandant in zijn tentje en als pelo-
tonsadjunct nam ik het bevel over. In hetzelfde gevecht 
word ik weinige tijd later eveneens zwaar gekwetst. Ik krijg een kogel in mijn linkerwang die er 
langs mijn rechterwang terug uitkomt. Nadat ik het bevel heb overgegeven aan sergeant Pauwels 
trachtte ik onze hulppost te bereiken. Onderweg kom ik Padré Vandergoten en dokter Derom tegen 
die druk in de weer zijn met het verzorgen van gekwetsten. Het bloed gulpte uit mijn mond maar ik 
kon hen toch nog vertellen dat Lt Verhaegen zwaar gewond was en nog boven op de heuvel lag. In 
hun bijzijn verlies ik het bewustzijn en word even later samen met onze pelotonscommandant met 
dezelfde helikopter overgebracht naar een MASH-hospitaal. Slechts 42 jaar later vernam ik dat Padré 
Vandergoten ons toen de laatste sacramenten heeft toegediend. Ik herstelde gedurende 4 maanden in 
het General Main-Hospital in Tokio. Mijn verbintenis liep op zijn einde. Dit betekende dan ook het 
einde van mijn Korea-avontuur. 

 
August Nys (verder Gust): Ik ben geboren op 5 december 
1930 in Kiambi, in voormalig Belgisch Kongo. Hoe ouder ik 
word hoe meer ik ervan overtuigd geraak dat 1930 een bij-
zonder jaar moet geweest zijn om geboren te worden, want 
zoals jullie kunnen zien doe ik nog altijd mee. Dat ik in 
Kongo werd geboren ligt aan mijn ouders denk ik, zij waren 
er toen trouwens beroepsmatig. Ik was thuis de oudste van 8 
kinderen en was dus vrijgesteld van verplichte legerdienst. 
Ik meende wat mekaniek in de vingers te hebben en koos in 
1953 toch voor een militaire loopbaan. Werkzekerheid en 
een vaste baan waren voor mij belangrijk. Ik ben trouwens 
ook altijd mekanieker gebleven. Ik ga geen chronologische 
opsomming geven van mijn militaire loopbaan want de eer-
ste 10 jaar alleen al kwam ik achtereenvolgens op 13 ver-
schillende plaatsen terecht. In 1960 werd ik onderofficier bij 
de artillerie in Hasselt. Toen in 1962 deze eenheid naar 
Duitsland verhuisde vroeg ik mutatie naar het Regiment en 
deed mijn opleiding in het 2 Cdo in Flawinne. Mijn groene 
muts ontving ik uit handen van toenmalig minister P.W. Se-
gers. Eenmaal volledig gebrevetteerd werd ik datzelfde jaar 
nog gemuteerd naar 3Para in Lombardzijde waar men meka-

Armand Philips in het Main Hospital te Tokio. 
(Deze foto is een scan uit een tijdschrift en van mindere kwaliteit). 

Gust Nys, -jdens een bivak. 
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niekers kon gebruiken. Ik bleef in 
Schriek (bij Heist o/d  Berg) wonen 
en pendelde wekelijks op en af. 
 
Tuur Cloostermans (verder Tuur): 
Geboren op 20-03-1935 volgde ik 
vanaf 1953 de onderofficierenschool 
in Zedelgem. Als jonge sergeant 
kwam ik in 1954 terecht in de Wa-
penschool voor tanks te Stockem. In 
1955 vroeg ik mutatie naar Leo-
poldsburg, dichter bij huis dus ver-
mits ik toen in Olmen woonde. In 
1959/60 volgde ik het 1° jaar Sport-
school in Eupen. In 1961 werd ik 
stagair in het 1 Para en eenmaal vol-
ledig gebrevetteerd paracommando 
vormden wij het 22° Detachement in 

Rwanda. Wij keerden terug einde juni 1962 Na enkele weken verlof vervoegde ik 3 Para in Lom-
bardzijde op 1 juli 1962. In september van datzelfde jaar reeds zat ik terug in Eupen voor mijn 2° jaar 
sportschool, direct gevolgd door mijn 3° jaar in 1963/64. Dit 3° jaar werd volledig besteed aan 
scherm-cursussen. In 1964 was ik volledig gebrevetteerd PTI en vervoegde ik als dusdanig opnieuw 
3 Para. 
 
Xavier Colonne (verder Xavier): Ik ben geboren in Vilvoorde op 14 maart 1941. Zoals zo velen 
maakte  ik kennis met het leger tijdens mijn “3 dagen” in Brussel. Ik herinner mij niet toen een voor-
keur te hebben uitgesproken voor een of ander Wapen of voor een of andere Eenheid. Enkele weken 
nadien ontving ik vanwege het leger een schrijven dat ik voldeed aan de fysische en morele voor-
waarden om in aanmerking te komen voor kandidaat-paracommando. Mijn reactie was er een van 
“waarom niet..?” Mijn antwoord was dus positief en kort daarop kreeg een oproep om in Diest bij het 
1 Para bijkomende proeven te gaan afleggen. Deze gingen door op 20-21-en 22 januari 1960. Op 1 
juni 1960 begon ik mijn opleiding in het 2Cdo op de citadel van Namen. Onze lichting vormde het 
19° Detachement voor Afrika en we vertrokken per air-lift naar Ruanda in oktober 1960. Wij behoor-
den er eerst tot het 6 Cdo, vanaf januari 1961 tot het 4 Cdo. Op 31 juli 1961 eindigde voor ons het 
Afrikaans avontuur en ook onze diensttijd. Ik had onmiddellijk enorm veel moeite om dat paracom-
mando-leven af te sluiten. Ik lag in de knoop met mezelf en er was met mij niks meer aan te vangen. 
Ik kreeg een niet te stillen heimwee naar het militair leven dat ik pas verlaten had. Terug dienst ne-
men vond ik voor mezelf dan ook de enige optie. Boven verwachting ging dat zelfs heel vlot en in 
oktober 1961 behoorde ik terug tot het 2 Cdo te Flawinne, waar een nieuwe lichting in opleiding was. 
Wij vertrokken in februari 1962 als 23°Detachement naar het 4 Cdo in Rwanda. Deze lichting diende 
maar 12 maanden, verblijf in Rwanda inbegrepen. Teruggekeerd uit Rwanda en na een passage van 
een drietal maanden in Marche-les-Dames vervoegde ik 3 Para in Lombardzijde per einde september 
1962, waar toen de eerste lichting van 3 Para in België in opleiding was. In 1963 volgde ik in Arlon 
de onderofficierenschool en keerde in 1964 als sergeant terug in  3 Para.  
 
René Desouroux (verder René): Ik ben een oud-gediende van de 15° Cie in 3 Para en kom vandaag 
mee als reisgezel van Armand Philips. Ik ben geboren in 1941 en werd in 1960 milicien in het 1 Ba-
taljon Ardeense Jagers te Spich (Duitsland). In 1961 verbleef ik op vrijwillige basis gedurende 5 
maanden in Afrika met de 3° Cie van Marche-en-Famenne. Wij kwamen terug uit Afrika waarbij 
mijn verplichte legerdienst ten einde was einde-november 1961. Mijn avonturiersbloed bleef door 
mijn lijf stromen en in 1965 deed ik een aanvraag voor wederdienstneming als kandidaat paracom-
mando. Hierop kreeg ik een negatief antwoord en ik ging niet in op een voorstel voor een job in 
Duitsland. Ofschoon ontgoocheld bleef ik toch volhouden en kort daarop deed ik een nieuwe aan-
vraag. Dit keer lukte het wel zodat ik in maart 1966 3 Para kon vervoegen. Ik sloot onmiddellijk aan 

Tuur Cloostermans gefotografeerd voor de  Forth Bridge 
in Schotland. 
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in de 15° Cie waar op 1 februari een nieuwe lichting was begonnen. Met deze lichting volgde ik op-
nieuw een volledige opleiding. In 1967 volgde ik Arlon om in 1968 terug te keren naar 3 Para als 
onderofficier. Ik bleef er tot 1973. Van 1973 tot 1975 muteerde ik naar de schoolcompagnie te Fla-
winne. In 1975 nam mijn carrière een gans andere wending.      
 
Rob Proost (verder Rob): Ik ben afkomstig van Geel, méér bepaald van de parochie Oosterlo, aan-
leunend tegen Eindhout en Veerle die, samen met enkele andere kleine dorpen in de buurt, de latere 
fusiegemeente Laakdal zijn geworden. Geboren in 1943 behoorde ik tot de militie-klas 1962. Zoals 
zo velen stelde ik mij kandidaat-paracommando tijdens de destijds alom gekende klassieke “3 dagen” 
op het toen al even klassiek “Klein Kasteeltje“ in Brussel. Nadien volgde nog een dag medische- en 
fysische  testen op de citadel van Namen. Blijkbaar voldeed ik aan de voorwaarden want kort nadien 
kreeg in een oproepingsbevel 3Para te vervoegen per 1 juli 1962 dus. Dat wij toen de eerste lichting 
waren van 3Para in België viel ons niet op. Het was alle dagen vroeg opstaan en “dode momenten” 
waren er niet. Wegens omstandigheden die we nooit hebben gekend hield het voor onze lichting op 
na 12 maanden legerdienst. Ik was dus terug burger einde juni 1963. In 1970 kwam ik opnieuw en 
zelfs intens terug in aanraking met het parachutisme maar dat is een ander verhaal.   
 
In illo : Van waar jullie keuze om paracommando te worden ?  
Panel unaniem: De klassieke en allesomvattende beweegredenen wellicht: sport – avontuur – er bij 
behoren – carrière – Afrika – uitdagingen – aanzien – de zo fel in het oog springende rode of groene 
muts – ambitie enz.enz.  
Armand:  Streven naar toch wel iets meer dan het gewone – carrière. 
Gust:       Interesse in rood en/of groene muts, maar zeker ook: werk dichter bij huis. 
Tuur:       Combinatie van carrière, sport, avontuur. 
Xavier:    Geïnteresseerd in sport en avontuur, daarenboven had ik een nonkel bij 1Para. 
Rob:        Geïnspireerd door twee para’s in mijn parochie met daarbij de drang naar avontuur. 
René:      Vroeg gehuwd – vaste job – reeds in Afrika geweest. 
 
In illo : Hoe werd jullie de paracommando-spirit bijge-
bracht ? 
Panel : Paracommando’s behoorden/en behoren tot elite-
eenheden. Zij werden/worden opgeleid om speciale op-
drachten uit te voeren, niet altijd zonder gevaar. Zij wor-
den opgeleid om in actie zelfstandig te kunnen optreden 
maar ook om de weg te banen voor andere eenheden. 
“Spirit“ is moeilijk te definiëren. Het is het “oefenen en 
trainen” van de geest, het “aanwakkeren” van “het vuur” 
als het ware om het beoogde doel te bereiken. Wij keken 
dan ook op naar het kader. Wij hadden bewondering zowel 
voor officieren als voor onderofficieren als voor korpo-
raals en paracommando’s. Het waren allemaal anciens uit 
Engeland, uit Korea of minstens uit Afrika. Zij hadden 
dezelfde opleiding genoten waarmee zij ons nu klaar-
stoomden… ze hadden zelf ook voor “hete vuren” gestaan 
en “ het allemaal aan den lijve ondervonden ”. Epische 
verhalen deden daarbij de ronde… Zij waren vaak ons 
voorbeeld, ook in de moeilijkste omstandigheden…Door 
voortdurende training zowel op fysiek als moreel vlak gin-
gen we tot deze elite behoren. Eenmaal rode of groene 
muts in ons bezit en volledig gebrevetteerd paracommando 
konden we actief deelnemen aan de bevolen opdrachten en begrepen we en ervoeren we de geestelij-
ke kracht van de zo geroemde “ paracommando-spirit”.   
 
In illo : Kwam de mutatie naar 3Para er op vrijwillige basis of hoe ging dat toen ? 

Xavier Colonne toen hij bij 3 Para in 
dienst was. 
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Panel - Unaniem: In Rwanda-Burundi waren we reeds in 3Para. Het bataljon verhuisde, ditmaal de-
finitief naar België en wij kwamen mee, zo simpel was dat eigenlijk. Anderzijds moest er een kader 
gevormd worden en een bevel diende uitgevoerd te worden.  
 
In illo : Wat was jullie burg. stand op dat ogenblik en wat was de reactie op het thuisfront ? 
Armand : Ik was reeds gehuwd en was al een tijdje beroeps, dus mijn echtgenote kende het leven 
van een militair wat wonen en verhuizen betreft. Ze maakte geen problemen. Anderzijds had wonen 
aan de kust toch ook wel zijn charmes. Burgers 
die aangetrokken werden door de zee betaalden er 
tijdens de verlofmaanden een aardige cent voor. 
Gust : Ik was ook al een tijdje bij het leger en we 
hadden toen al 3 kinderen. Wij bleven wonen in 
Schriek. Voor mij werd het dus wekelijks pende-
len op en af.  
Tuur:  Ik was reeds gehuwd voor ik naar Rwanda 
vertrok. Onze zoon werd trouwens geboren tijdens 
mijn verblijf aldaar (later zelf militair geworden 
en thans Kolonel). Ik werd voor meerdere jaren de 
pendelcompagnon van Gust Nys. 
Xavier :  Ongehuwd – geen lief – dus volledig 
vrijgezel.  
René : Toen ik in Lombardzijde arriveerde was ik 
reeds gehuwd. Samen met vrouw en kinderen 
hebben wij er trouwens gedurende 7 jaar ge-
woond. 
Rob : Of een lief hebben nu beter was dan er geen 
hebben of andersom…het bleef altijd een onbe-
antwoorde vraag. Ik was alleszins nog single. 
 
In illo : Hoe verliep de opleiding toen in het pas 
gevormd bataljon, tenslotte stond daar opeens een 
bende van pakweg 500 rekruten ? 
Panel : Het ganse kader, zowel officieren als on-
derofficieren zochten hun plaats. Soms waren er 
dus wel eens hectische toestanden. Wat de oplei-
ding zelf betrof waren er geen problemen. We 
waren er trouwens voor opgeleid en de meesten 
onder ons hadden al enige ervaring. De miliciens 
begonnen aan een voor hen nieuw leven op een voor hen nieuwe plaats. Zij merkten dus niets van 
onze eventuele problemen, als die er al mochten zijn.  
 
In illo : De gemiddelde soldaat viel niet direct op, maar in elke lichting waren er extremen. Wat was 
toen zoal het eindresultaat in de verhouding geslaagd / niet geslaagd ? 
Panel : Para’s en Commando’s bestonden toen al 20 jaar. De Staf van het Regiment kon dan ook al 
perfect inschatten met hoeveel kandidaten er diende gestart te worden om na de opleiding voldoende 
effectieven over te houden om een volwaardig bataljon te kunnen vormen. Uiteindelijk kwam dat 
steeds in orde ofschoon het aantal gebuisden (onvoldoende op fysisch en/of moreel vlak) toch kon 
geraamd worden op zo’n 20 à 25 %.     
 
In illo : Rob, jij was toen één van die 500 miliciens. Hoe keken jullie op naar officieren en onderoffi-
cieren. Het ging er niet altijd zachtaardig aan toe. 
Rob : In de beginfase van zijn legerdienst zal elke milicien, waar hij ook terecht kwam, wel ne bleu 
geweest zijn zeker, zoals men dat toen noemde. Wij keken op naar al wat een rode muts droeg. Uit-
eindelijk hadden zij al een en ander bewezen. Het verschil tussen strepen en sterren moest nog ge-

René Desouroux na een sprong te Schaffen 
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leerd worden. Wij waren gefocust op het behalen van die zo begeerde rode muts…daar hadden we 
wel het een en ander voor over. Daarenboven wilden we voor mekaar niet onderdoen en… hadden 
we het daarnet niet over die fameuze paracommando-spirit ? 
 
In illo : Van bij oorsprong waren de bataljons Paracommando tweetalig. Dat heeft zo’n 50 jaar ge-
duurd, minstens tot bij de afschaffing van de verplichte legerdienst begin de jaren ’90. Hoe hebben 
jullie dat ervaren..  
Panel : Wij hebben dat ervaren als perfect werkend. Uiteindelijk kon men putten uit 20 jaar ervaring. 
Ook hier kunnen we teruggrijpen naar de paracommando-spirit. We gingen allemaal voor hetzelfde, 
hadden dezelfde doelstellingen…Gebeurlijk hadden we elkaars steun nodig. 
René : Wij, Franstaligen, hadden 100% dezelfde zienswijze, al waren wij van een ander taalstelsel !  
 
In illo : Aansluitend bij vorige vraag: moeten we niet een soort vervreemding vrezen tussen rode en 
groene mutsen nu 1Para als tweetalige eenheid is verdwenen en 3Para en 2Cdo respectievelijk 
eentalig Nederlands en eentalig Frans zijn gestructureerd ? Gaan wij op termijn slechts parachutis-
ten hebben in het Nederlandstalig landsdeel en enkel commando’s in het Franstalige ? 
Panel : Die vraag is ons nog niet gesteld…daar hebben we trouwens nog niet bij stilgestaan…maar 
die vrees lijkt ons zelfs niet volledig ongegrond. Alleszins zijn deze wijzigingen het werk geweest 
van onze militaire leiders, wellicht onder politieke druk van o.a. besparingen enz. Daarenboven is een 
maatschappij voortdurend in beweging wat ook het geval is voor een leger met zijn specifieke noden 
en behoeften.  
  
In illo : Uit ons eerste interview verschenen zowat 
alle namen van het toenmalige officierenkader. Wel-
ke namen zijn jullie zoal bijgebleven ?  
Panel : Ook officieren komen en gaan. De top van 
het bataljon is door iedereen gekend. De compagnie-
commandanten zijn dan weer gekend door diegenen 
die deel uitmaken van de compagnie. Bij de pelotons 
ligt dat dan weer anders enz.enz. Om dan toch enkele 
namen te noemen denken we natuurlijk aan Maj. 
J.Segers, de Kapiteins-commandanten M.Vlaminck, 
M.Chaudoir en M.Jallay, de Kapiteins R.Krut, 
A.Wolfs en P.Redouté en dan natuurlijk de jonge 
leeuwen zoals G Couwenbergh W. Hoffman, J.Wils 
en nog anderen. Padré Delodder blijven we ons uiter-
aard ook allemaal herinneren. 
 
In illo : De Afrikaanse periode was nu definitief 
voorbij. Hoe hield men toen het bataljon bezig een-
maal het volledig was gebrevetteerd ? 
Panel : “stilzitten” was nooit aan de orde. De oplei-
ding ging gestaag verder, waarbij maneuvers klassie-
kers waren. Niet zelden waren we hierbij enkele we-
ken van huis. Andere, daarbij ook buitenlandse oor-
den kwamen in het vizier zoals Corsica, Schotland. 
Later kwamen er de AMF-maneuvers met regelmati-
ge verplaatsingen naar Noorwegen, Turkije en Grie-
kenland. Van verveling was dus absoluut geen spra-
ke…en de conditie moest onderhouden worden !   
 
In illo : Doorheen de geschiedenis werd er constant gesleuteld aan de structuren van het leger. Zo 
hebben jullie ondermeer de omschakeling naar een beroepsleger meegemaakt. Dat ging allicht ge-
paard met Pro’s en Contra’s ?  

De jonge Rob Proost als dienstplichtige in 
1962. 



16 

Panel : Oorlogvoering is van alle tijden. Het uitzicht van een wereld die vandaag is wat hij is, werd 
er mee door bepaald. De geschiedenis leert ons dat alles voortdurend in beweging is. Het ineenstui-
ken van het communisme in onze Oost-Europese landen kreeg een sneeuwbaleffect. Oost-Europa 
werd daarbij volledig hertekend. Het Warchaupact viel uit elkaar, de geallieerde legers trokken weg 
uit West-Duitsland enz. Wetenschap en technologie scheren hoge vluchten en onze economie volgt. 
Voor legers is dat niet anders, ook zij passen zich aan. Met minder maar beter opgeleid personeel, 
gebruikmakend van materialen van hogere technische kwaliteiten beoogde men zelfs een beter resul-
taat. Een beroepsleger lag dus voor de hand. Sommige andere landen waren daar trouwens al langer 
mee bezig. Bleek een be-
roepsleger nu beter te zijn 
dan een klassiek leger met 
verplichte legerdienst zoals 
wij het gedurende 100 jaar 
hadden gekend blijft een 
open vraag. Tegenover 
Pro’s staan ook Contra’s. 
 
In illo : In hoeverre heeft 
jullie verblijf in 3Para jul-
lie loopbaan wel of niet 
verder georiënteerd ? 
Armand : Eenmaal terug 
uit Korea vervoegde ik 
aanvankelijk terug het 
2Cdo. Een weinig later 
kwam ik in de training in 
Marche-les-Dames en 
Wartet terecht waar toen 
de nieuwe Korea-
vrijwilligers werden opgeleid. Vanaf 1954 begon mijn Afrika-periode. Met 2 Detachementen ver-
bleef ik vooreerst in Kongo, later ook weer met 2 Detachementen in Rwanda-Burundi. Van 1962 tot 
1963 was ik in 3Para. In 1964 vertrok ik voor 3 jaar terug naar Afrika, ditmaal in het kader van de 
Belgische Technische Bijstand. Ik keerde terug naar Lombardzijde in 1967. In 1971 muteerde ik defi-
nitief naar Flawinne waar ik eerst CSM werd in de Schoolkompagnie, daaropvolgend in de Stafkom-
pagnie van het 2°Cdo. Op 52-jarige leeftijd ging ik in 1982 als adjudant  met vervroegd pensioen.  
Gust : Ik verbleef in 3Para van 1962 tot 1969. Het wekelijks pendelen begon toch wel door te wegen 
en in 1969 vroeg ik mutatie naar 1Para, wat voor mij dichter bij huis betekende. In 1982 muteerde ik 
naar Schaffen om van daaruit in 1986 als adjudant met pensioen te gaan. In ’t leger heet dat “buiten 
dienst” zeker ! 
Tuur : Van 1962 tot 1966 was 3Para principieel mijn thuisbasis. Ik was er PTI met afwisselende pe-
riodes van cursussen in Eupen. In september 1966 werd ik PTI in Schaffen. Na mijn cursus van Adj-
Chef werd ik PTI in het Logistiek Centrum in Heverlee. Van 1986 tot 1988 diende ik op de Staf van 
de Binnenlandse Strijdkrachten in Tervuren. Ik ging vervroegd met pensioen in 1989 na 36 jaar 
dienst. 
Xavier : Terugkomende vanuit Rwanda kwam ik als BV dus in 3Para in september 1962. In 1963 
volgde ik de O/off.school in Arlon en keerde als sergeant terug in 3Para in 1964. In 1970 werd ik 
wegens gezondheidsredenen inapte als paracommando en werd administrateur. In 1971 kwam ik in 
Haasdonk terecht bij de Genie. Na de cursus Personeelsadministratie vervoegde ik de 95° Kie 
HAWK te Werl in Duitsland. Vanaf 1992 muteerde ik naar een Depot in Genk en ging er als Adju-
dant in 1997 met pensioen op de leeftijd van 56 jaar. 
René : Zoals ik al eerder vertelde was ik in 3Para vanaf 1966 tot 1973. De daaropvolgende  2 jaren 
bracht ik door in de schoolcompagnie te Flawinne. In 1975 maakte ik voor mezelf een bewuste keuze 
door mutatie te vragen naar de Luchtmacht waarmee voor mij een jongensdroom in vervulling ging. 
Na de nodige opleiding werd ik bewapeningsverantwoordelijke in de 3° Wing Tac van Bierset 

Tuur tussen zijn soldaten in 1962. 
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(Mirage). In 1994 muteerde ik nog naar de 2°Wing Tac in Florennes. In 1997 ging ik als 1°Sergeant-
Chef met pensioen op 56-jarige leeftijd. Alleszins heb ik alsnog een mooie militaire carrière gehad 
met daarin bijzonder veel variatie.   
 
In illo : Rob, Jij hield het voor bekeken na 12 maanden maar nam na enkele jaren de draad weer op 
via het burgerparachutisme, en met succes…Vertel !  
Rob : Inderdaad. Eenmaal terug burger werd ik terug onderhoudsarbeider in de fabrieken van Olen. 
In 1970 was er in ons dorp tijdens een of ander feestgedoe een sprong-demonstratie door dispatchers 
van Schaffen. Ik herinner mij de twee parachutisten nog goed als zijnde Cdt J.Lochs en Felicien Gil-
let. Het begon in mijn binnenste ineens terug te kriebelen en op 19 april 1970 deed ik in Schaffen 
mijn eerste sprong als burgerparachutist. Ik was gebeten door de sprongmicrobe en na 30 sprongen 
met automatische opening deed ik op 24 september 1970 mijn eerste vrije val, ook weer in Schaffen. 
Het beviel me allemaal in die mate dat ik me volledig begon te focussen op het parachutisme. Vlie-
gen hoog in de lucht…vliegen als een vrije vogel…vrije val was echt het pure parachutisme. Ik be-
steedde er al mijn vrije tijd aan en ook…veel centen. Ik had de smaak te pakken en wilde dan ook 
doorgaan, wat wil zeggen: veel, héél veel springen…alle weekends werden eraan opgeofferd. Het 
was toen nog de periode van de ronde koepels. 
De Papillon en de PC waren toen de meest fa-
voriete parachutes die hun degelijkheid hadden 
bewezen. De zogenaamde “matrassen” kwamen 
er vanaf 1974/75. Via BLOSO kreeg ik op ze-
ker ogenblik de kans om een cursus-monitor te 
volgen. Het burger-parachutisme was ineens 
populair geworden en men had nood aan burger
-dispatchers zeg maar. Dit was voor mij de kans 
van mijn leven om veel te springen aan een be-
taalbare prijs. In de jaren ‘60 en ’70 vierden de 
disciplines Stijl en Precisie (PA) hoogtij, maar 
andere disciplines staken toen de kop op. Voor-
al RW (Relatif Work) werd ineens populair. 
Daar waar het parachutisme voorheen nog als 
een individuele sport kon betiteld worden evo-
lueerde het met rasse schreden naar een team-
sport. RW was niet anders dan het mekaar op-
zoeken in de lucht en in een volgende fase 
trachten figuren te draaien. Dat was ook weer 
rapper gezegd dan gedaan. Alleen al contact 
maken tussen meerdere springers was al een 
hele opgave. In 1975 was ik bij de ploeg van 
burgerparachutisten die de eerste 4 man RW 
realiseerden. Op 30-08-1975 haalden wij in 
Schaffen zilver op de 1° Nat. Kampioenschap-
pen RW4. Ik had het genoegen er ook bij te zijn 
bij de eerste 8 man-ster boven Schaffen op 31-
08-1975. De komst van de matras-achtige parachutes had ondermeer de voordelen dat ze meer com-
fort gaven bij de bewegingen tijdens het RW-werk zelf, gekoppeld aan het feit dat het largeren 
(droppen) minder belangrijk werd vermits men er na opening alle kanten mee uitkon, wat de kans 
bood na het gedane werk toch nog redelijk precies te landen. (“Matrassen” waren in feite “vleugel-
parachutes” vermits het om een nieuw concept ging met de vleugel van een vliegtuig als uitgangs-
punt). Eens de “matrassen” bestaansrecht hadden verworven begon men te experimenteren met CRW 
wat staat voor Canapy Relatif Work/koepel-relatief-werk. Het bestond erin dat de springers met ge-
opende valschermen op mekaars koepel gingen staan wat heel spectaculair overkwam. Het kon alleen 
met de matrassen omdat men mekaar diende op te zoeken eenmaal het valscherm geopend was. CRW 
was minder mijn ding omdat men hoog moest openen en hierdoor m.i. het pure parachutisme erdoor 

Rob als volleerd valschermspringer 
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verdween. Ik vertoefde een 20-tal jaren in de wereld van het burger-parachutisme, maar op zeker 
ogenblik moet je de fakkel durven doorgeven aan de jongere generatie. De laatste jaren werd ik voor-
al gecontacteerd om te jureren tijdens de kampioenschappen. Zelf springen deed ik dan alleen nog 
voor de fun. Ik sloot mijn carrière af begin de jaren ’90 met 1800 sprongen op mijn actief.        
 
In illo : Mijn laatste vraag tot afsluiten is stilaan een klassieker aan’t worden, dus neem ik de vrij-
heid ze weer te stellen : Zouden jullie het allemaal willen overdoen ?  
Panel : (Het antwoord hierop is al even klassiek): Direct, morgen al mag de opleiding beginnen !  
 
In illo : Hier was vandaag weer héél wat anciënniteit aanwezig. Onze rode en/of groene muts heb-
ben we weer met veel bravoure gehaald. Een steeds zwaarder wordende bergham en langer worden-
de kilometers konden ons weer niet tegenhouden. In herinneringen waren we weer in Korea en in 
Afrika (ik meen zelfs een van de zovele Kongolese talen gehoord te hebben) In Corsica trokken we 
weer richting Incudine, in Schotland sneuvelden zelfs schapen…zelfs de AMF-maneuvers mochten er 
zijn…Paracommando-spirit zeker !      
Bij deze rest me dan nog enkel jullie allemaal gemeend te danken in naam van onze lezers, in naam 
van de VrKr 3Para en in eigen naam voor jullie medewerking met de hoopvolle wetenschap dat al-
leen bomen mekaar niet tegenkomen. Good Luck voor jullie zelf maar ook voor al jullie dierbaren.  
 

Jos Verholen 

Een goeike! 
Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden. 
Zegt Antoon : 'Het probleem bij vrouwen is dat ze weigeren te aanvaarden dat 
ze ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen.' 
'Je hebt het bij het rechte eind,' zegt Staf. 
'Ik ken een middel om hen te ontmaskeren. Als je wilt weten of je vrouw hard-
horig wordt, ga dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag. Als 
ze niet antwoordt ga je op vijf meter afstand zitten en stel de vraag opnieuw, 
dan op twee meter en tenslotte op één meter.' 
Antoon vindt het een schitterend idee en thuis gekomen neemt hij meteen de proef op de som. Ter-
wijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar vandaan zitten en 
vraagt: 'Schat, wat eten we deze middag?' 
Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de vraag opnieuw: 
'Schat, wat eten we deze middag?' 
Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt: 'Schat, wat eten we deze middag?' 
Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en vraagt luid en 
klaar: 'Schat, wat eten we deze middag?' 
De vrouw draait zich om, kijkt hem geërgerd aan en antwoordt: 'Voor de vierde keer, kip met friet!' 
 
Goede ruil 
Komt een man bij de garage. 
Vraagt hij aan de garagist : "Ik wil graag twee spiegels voor m'n La-
da". 
Zegt die garagist : "Lijkt me een goede ruil" 
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Pol Ooms en Rik Gillebert, twee gepensioneerde anciens van 3 Para, maken in 2009 een pel-
grimstocht van Turnhout naar Santiago de Compostela. 
Pol heeft een dagboek bijgehouden. Ze zijn intussen 900 km aan het stappen en zijn halver-
wege Frankrijk. Toch zijn ze lang nog niet halfweg hun tocht. 
Pol is eindelijk verlost van tendinitis, een kwaaltje dat hem al sedert 24 april het wandelple-
zier ontneemt. Het is wat druilerig weer, hun schoenen zijn in reparatie en de stapgids die ze 
gebruiken ‘de Chassain’ heeft nogal wat foutjes.  

14 Mei, dag 42. Naar Marsac. 

Tijdens de nacht is er een flink onweer over de Creuse getrokken maar in ons tentje blijven we droog. 
De buitenkant is wel kleddernat, we pakken in en op onze ‘sletzen’ gaan we naar ‘la cordonnière’ die 
zoals beloofd onze schoenen heeft voorzien van nieuwe ‘hoefijzers’. Men kan zich haast niet voor-
stellen wat een aangenaam gevoel het is om herstelde schoenen terug te kunnen aantrekken na een 
tochtje op sandalen door de regen van de Creuse. We kunnen er terug voor 1000 km tegenaan, want 
met trainingen erbij hebben we ongeveer zover met deze zolen gestapt. Trouwens, enkel de hielen 
zijn vervangen de zool zelf is nog OK. Nu is Santiago van hier nog ongeveer 1500 km, dus in Spanje 
zullen we terug een hoefsmid moeten zoeken.  
Doel vandaag is Bénévent-l'Abbaye, er is een pelgrims-gîte en het is een historisch belangrijke plaats 
in de pelgrimstocht. Langs de D10 komen we in St Priest-la-Feuille waar Gilbert en Ninko op een 
terrasje koffie drinken, we kopen brood en stappen samen verder. Onderweg wordt er veel verteld en 
de km’s vliegen voorbij, de streek is trouwens ook zeer mooi. Te Chamboland nemen we middag-
maal  en daarna stappen we verder naar Bénévent-l'Abbaye waar we rond 1300 hr aankomen. Dan 
volgt een teleurstelling, de veel aangeprezen pelgrims-gitê bestaat niet meer. Dit is de derde maal dat 
we moeten vaststellen dat onze gids niet meer ‘a jour’ is. In het Office de Tourisme bezorgd men ons 
wel een stempel maar op onze vraag waarom de gîte is opgegeven is men wat ontwijkend. Later ho-
ren we dat er verschillende redenen zijn, het onderhouden van zulk een onderkomen is meestal vrij-
willigerswerk om pelgrims goedkoop (bijna gratis) aan onderdak te helpen. Steeds meer en meer niet 
pelgrims maken hier van gebruik, met gevolg dat de locale horeca (logischerwijze) begint te proteste-
ren. Per departement verschilt de werking van de St 
Jacobsverenigingen en het departement Creuse heeft 
helaas geen voortrekkersrol. Julien en Genevieve 
zijn intussen ook aangekomen en gaan samen met 
Gilbert en Ninka naar een Chambre d’Hote, het is 
eerder een Bed and Breakfast, want uitgebaat door 
Engelsen. Ritten en ik besluiten door te stappen naar 
Marsac waar er een camping Municipal is. Eerst vra-
gen waar er een winkel is in Bénévent, en we moeten 
tot 15 Hr wachten tot die is geopend. We doen aan-
kopen van enkele zware blikken (klein winkeltje en 
wat duurder) want we willen een stevige maaltijd. 
Bij het verlaten van het stadje slaat Murphy toe, we 
zien een supermarkt die waarschijnlijk gans de dag is 
geopend met normale prijzen. Murphy marcheert 
vervolgens met ons mee want geheel volgens zijn 
wet begint het lichtjes te regenen. Bij het binnenko-
men van Marsac zien we een andere supermarkt en 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 9 

Pol bij het gemeentebord van Benevent l’Abbaye, moei-
lijk te lezen maar ze zijn ‘gejumeleerd’ met Aalter. Zou-
den, ze daar weten dat men het gemeentehuis van Aal-

ter het ‘Cremlin’ noemt? 



20 

we stellen vast dat we de zware blikken voor niets hebben meegesleurd (Murphy’s derde interventie 
van de dag) en gaan naar de camping. Niets van dat alles is te lezen in de gids Chassain, de Neder-
landstalige versie is dringend aan verbetering toe. De Camping is een troosteloze bedoening, kil en 
verlaten, er is zelfs geen permanentie en we lezen dat men het staangeld in de loop van de avond 
komt ophalen. Enfin, we wisten dat het niet alle dagen van een leien dakje zou gaan en we slaan ons 
bivak op in de regen en maken gebruik van het afdak om te koken uit de regen. Het sanitair is wel in 
orde en de warme douche doet deugd. We kruipen vroeg in de slaapzak, morgen is het een zware 
dag, we moeten over een bergrug, tevens het hoogste punt van de Via Limovicensis.  
Gegevens: Start 08:45, aankomst 16:00. Afstand 26 km, totaal 921 km. AM: Grijs. PM: Regen. Over-
nachting: Camping tent. Volgweg: Afwisselend op rustige departementale wegen en onverharde wan-
delpaden, zeer heuvelachtig. Mooie streek, agrarisch gebied met veel veeteelt van de beroemde 
‘Vache Limousin’ 

15 Mei, dag 43. Naar Les Billanges in de Haute Vienne* 

Het regent veel maar we staan onder beukenbomen en dus wat beschermd, bij ochtend is het gelukkig 
droog. Vandaag een zware dag, we moeten over de Mont d’ Ambazac een bergketen in het oostelijk 
deel van de Haute Vienne. Marsac ons vertrekpunt, ligt op 350 m hoogte en het hoogste punt, St 
Goussaud is op 695 m, de klim er naar toe is echter geleidelijk en eigenlijk een mooie wandeling. 
Spijtig dat de top in de mist zit en we het beroemde panorama moeten missen. Het is wel geen berg-
wandeling, maar wel vergelijkbaar met onze Ardennen. De afdaling is ook geleidelijk en juist voor 
Châtelus-le-Marcheix komen we terug op de D5. We zien Genevieve stappen, blijkt dat de anderen 
op aanraden van iemand in Bénévent-l'Abbaye de D5 hebben gevolgd en zo de Mont d’Ambazac 
hebben vermeden. We doen aankopen, nemen middagmaal en stappen verder naar Les Billanges. 
Daar is een Chambre d’Hote uitgebaat door Mme Françoise Villegoureix, ze wordt daarbij geholpen 

door Marcel. Na telefo-
nisch contact blijkt dat we 
gerust onze tent in de tuin 
mogen opslaan, de anderen 
nemen een kamer. Als we 
echter proberen om te kam-
peren blijkt de plaats toch 
niet geschikt en Marcel 
stelt voor een kamer te ne-
men voor een redelijke 
prijs, wat we doen. Marcel 
is een man die het niet ge-
makkelijk heeft in het le-
ven, eigenlijk is pelgrims 
opvangen zijn enige doel.  
Gegevens: Start 07:45, 
aankomst 15:30. Afstand 
25 km, totaal 946 km. AM: 
Grijs. PM: Grijs-vochtig. 
Overnachting: Pelgrims-

gîte. Volgweg: Begin een departemental, dan kleine paden naar de top, en terug een rustige weg. Zeer 
mooie streek, ruige heuvels en scherpe dalen. 
 
*Het departement Haute-Vienne: Deel van de oude provincie Limousin. De hoofdstad is Limoges, 
wereldberoemd om zijn fraaie porselein. De streek is rijk aan historie, tradities en contrasterende 
landschappen, dooraderd met rivieren: de zacht glooiende beboste heuvels van de Monts d’Ambazac, 
de legendarische Monts de Blond, de valleien van de Vienne en de Gartempe. Landbouw en vooral 
veeteelt zijn belangrijk, vee van de Limousin is erg bekend. De oudste nijverheidstak is de porselein-
industrie. Ook op kunsthistorisch vlak heeft het veel te bieden: charmante dorpen, Romaanse kerken, 
prestigieuze kastelen, middeleeuwse burchten (onder andere langs de Richard Leeuwenhartroute) en 

We stappen door de Limousin, prachtige streek. Bekend zijn de runde-
ren, ze leven volledig op de weide. Hier een stier met een deel van zijn 
harem, geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om door de weiden te 
trekken en zo een stukje af te snijden. 
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een rijke keuze aan musea, waarin het artistieke heden en verleden worden bewaard.  

16 Mei, dag 44. Naar St Leonard-Noblat* stad van Poulidor. 

We zijn vroeg op stap voor 20 km naar St Leonard-Noblat. Er is een gîte en we willen in de namid-
dag administratie doen, ons kampeermateriaal is nog altijd nat en het wordt hoog tijd voor een was-
beurt van onze kledij. Via Pont Donjon bereiken we le Châtenet en Dognon daar kunnen we kiezen 
tussen de D18 of de rustige wandelpaden door de Haute Vienne. Gelukkig kiezen we voor het laatste 
want het is een prachtige wandeling. Van ver zien we de toren van de Collegial (kerk) van St Leo-
nard-Noblat. Bij het binnenkomen van de oude stadskern krijg ik voor het eerst een zuiders gevoel, 
niet alleen is het mooi weer, maar de stad doet wat Provençaals aan. Smalle steegjes, hoge huizen 
met de typische halfronde pannen en iedereen die iedereen groet. We hebben afspraak in een papier-
winkel recht tegenover de kerk, waar we de sleutel krijgen van de gitê, en wat voor een. De beste gîte 
waar we verbleven hebben. Drie kamers 
met telkens twee bedden, badkamer met 
ligbad, wasmachine en droogkast, een goed 
uitgeruste keuken en zelfs een TV. In de 
kast levensmiddelen, in de frigo een fles 
koele witte wijn. En voor dat alles moesten 
we € 5 neertellen. Bedankt St Leonard-
Noblat een stad die even sympathiek over-
komt als Raymond Poulidor, die er zijn 
woonplaats heeft. Later op de middag arri-
veren de vier anderen en we besluiten geza-
menlijk een maaltijd te bereiden, we gaan 
winkelen en terwijl bezoeken we de stad. 
De maaltijd, een pasta met veel verse groen-
ten is een succes. Al onze kleren zijn ge-
wassen en gedroogd, ons kampeermateriaal 
is ook gedroogd en we hebben een goede 
nachtrust, al slapen we onder de toren van de collegial en luiden de klokken elk uur op twintig meter 
van ons bed. 
Poupou staat bekend als de eeuwige tweede, zijn stad echter komt bij ons op de eerste plaats in gast-
vrijheid voor pelgrims. De waarheid heeft zijn rechten, Poulidor was niet altijd tweede, hij heeft Mi-
laan-San Remo en de Waalse pijl gewonnen, op zichzelf al een mooi palmares. 
Gegevens: Start 07:15, aankomst 11:30. Afstand 20 km, totaal 966 km. AM: Bewolkt. PM: Mooi. 
Overnachting: Pelgrims-gîte. Volgweg: Begin een departemental, dan een rustig en mooi wandelpad 
tot St Leonard-Noblat. 
*Saint-Léonard-de-Noblat is ontstaan op het plateau tussen de dalen van de Vienne en zijn zijrivier 
de Tard vanuit de hermitage van Sint Leonardus, petekind van koning Clovis. Hij had van de koning 

het privilege gekregen gevangen gratie te 
verlenen. Door Leonardus bevrijde gevange-
nen kwamen hier het bos ontginnen. Saint-
Léonard is al snel een verplichte etappe op de 
St.Jacobsroute door de Limousin. In zijn 12e-
eeuwse pelgrimsgids noemde Aimery Picaud 
tussen Vézelay en Périgueux maar één plaats: 
Saint-Léonard. 

17 Mei, dag 45. Naar Merignac voorbij Li-
moges*. 

Vandaag passeren we Limoges, de route die 

Rik aan het werk in de prachtige gitê van St Leonard 
de Noblat, stad van Raymond Poulidor 

Pol ook aan het werk, dagelijks het dagboek bij-
houden zodat we nu dit verslag kunnen  lezen. 
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wij lopen de Via Limovicencis, is naar deze stad genoemd. Er zijn wat problemen om er goedkoop 
logement te vinden, dus stappen wij na Limoges nog een 10-tal km verder tot in Merignac waar de 
familie Tapie (geen familie van Bernard) een APD heeft, een en ander is telefonisch met ons ge-es-
emmeke geregeld.  
We vertrekken allemaal samen uit St Leonard, de vier anderen zullen in Limoges overnachten. Gil-
bert die nog altijd sukkelt met tendinitis zal er een rustdag nemen en Ninko stopt er haar tocht. Julien 
blijft er één nacht en Genevieve weet het nog niet. Een prachtige middeleeuwse brug brengt ons over 
de Vienne bij het verlaten van St Leonard, een stad waar we de beste herinneringen aan overhouden. 
De omgeving doet wat denken aan de Ourthe streek, bebost en steile hellingen om uit de vallei te ge-
raken, het wordt een zware dag. We passeren enkele gehuchten, Chigot, La Chapelle, Lafont. Te 
Chavagnac nemen we een kortere route die ons te Feytiat terug op de volgweg zal brengen. Juist voor 
Limoges maken we warm middagmaal omdat we in een grote stad niet rustig kunnen koken en gaan 

dan verder tot de kathedraal na terug de 
Vienne te hebben overgestoken. Gilbert, 
Julien en Ninko zijn bij ons, Genevieve 
komt later. We bereiken samen de kathe-
draal, er staat een enorme tribune en ie-
dereen is er zenuwachtig aan het rondlo-
pen. Vandaag wordt er een nieuwe Bis-
schop ingewijd en er is daarom geen 
stempel te krijgen, alles en iedereen is met 
het grote feest bezig. Geen nood denken 
wij, dan gaan we naar het Office de Tou-
risme, helaas ook gesloten. Geen stempel 
dus van Limoges, stad die zijn naam aan 
onze route geeft… Ik laat uit protest een 
stempelplaats in mijn boekje blanco, dat 
zal ze leren.  
We nemen afscheid van de anderen, we 
moeten verder want de familie Tapie heeft 
laten weten dat we voor 1500 hr bij hen 
moeten zijn. Als we stappen lees ik ge-

woonlijk de kaart, behalve in een stad daar doet Ritten dat, hij is zo geconcentreerd met zijn stads-
plan bezig dat hij een enorme hondendrol niet opmerkt. Razend is hij, heel Limoges wordt verbaal 
met de grond gelijk gemaakt, de gebruikte woorden kan ik hier niet opschrijven mijn toetsenbord zou 
uit elkaar spatten, maar de meeste woorden hebben iets gemeen met de substantie die nu onder zijn 
zool kleeft. Om eerlijk te zijn ik moet me inhouden om het niet uit te proesten maar ben wel zo slim 

dat niet te doen. Ik weet niet wat het meeste energie kost, 
mijn pokerface ophouden of mijn 20 kg zware rugzak torsen. 
Bij het buitengaan van de stad passeren we het bord einde 
agglomeratie, Limoges met een schuine rode streep, en Rit-
ten springt als een kleuter in de lucht, hoera we zijn er buiten 
(de stad bedoeld hij) en ik kan eindelijk mijn strak ingehou-
den lachkramp de vrijheid geven. Wat een opluchting. Om 
1455 hr komen we bij de familie Tapie toe, Mme ontvangt 
ons vriendelijk, toont het prima logement en excuseert zich, 
ze moet naar Limoges want…. vandaag wordt er een nieuwe 
Bisschop ingehuldigd… 
In de vroege avond komt de familie terug en we nemen sa-
men een degelijk avondmaal, gaan vroeg slapen want het 
was een zware stapdag. Buiten staan Ritten zijn botinnen te 
drogen na een schrobbeurt, vooral de linkerzool heeft extra 
aandacht gekregen. 
Gegevens: Start 07:15, aankomst 15:00. Afstand 28 km, to-

De bruggen over de Vienne bij het verlaten van St Leo-
nard, fantastisch mooie streek.  

Bladzijde uit het stempelboekje met 
onderaan rechts het lege vak waar 

normaal de stempel van Limoges zou 
moeten staan 
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taal 994 km. AM: Bewolkt. PM: Be-
wolkt. Overnachting: APD bij de fa-
milie Tapie. Volgweg: Eerste stuk 
een zware beklimming, dan langs 
rustige wegen naar Limoges, daar 
veel agglomeratie. 
 
*Limoges: stad aan de rivier de Vien-
ne, hoofdstad van de Limousin en het 
departement Haute-Vienne. De stad 
heeft circa 134.000 inwoners. Door 

Keizer Augustus rond 10 v.Chr. gesticht als Augustoritum. Begin 4e eeuw werd de stad verlaten en 
onderging plunderingen. De eerste bisschop van Limoges, Sint Martial, bekeerde het gebied, en 
maakte het weer welvarend. In 1768 werd hier porseleinaarde ontdekt en vanaf dan is het bekend om 
zijn porselein. 

18 Mei, dag46. Naar Flavignac. 

We zijn wat later op pad door het uitstekende ontbijt met de familie Tapie. Na Merignac staan we een 
half uur later te Aix sur Vienne daar kruisen we voor de derde en laatste maal de Vienne. We nemen 
er ook een bijzondere foto want ik heb uitgerekend dat we hier ‘ongeveer’ 1000 km hebben afgelegd. 
We volgen het riviertje l’Aixette stroomopwaarts en bereiken St Martin le Vieux, daar nemen we 
middagmaal gevolgd door een siësta, en dat is lang geleden. Het is dan ook mooi en warm weer, we 
stappen verder en even later zijn we te Flavignac, daar is een gîte en Julien is er al. Hij weet te vertel-

len dat Gilbert Schoeters een dokter heeft be-
zocht en de raad heeft gekregen om minstens 
één week te rusten. Hij heeft besloten naar huis 
terug te keren, om dan later terug te starten van-
uit St Jean Pied de Port. Ik kan me zijn teleur-
stelling voorstellen, hij heeft drie jaar geen ver-
lof genomen om deze tocht te kunnen maken, 
het is ergens bij hem nu of nooit want zegt hij 
‘ik zal 70 zijn wanneer ik met pensioen ben, en 
kan het dan nog wel’. Ik weet uit ondervinding 
dat de grens tussen moeten stoppen en door-
gaan erg dicht bij elkaar kan liggen, maar mijn 
tendinitis is voorbij en ik voel me sterker dan 
ooit.  
De gîte is goed, comfortabel maar erg klein en 
wanneer er in de namiddag nog drie Nederlan-
ders arriveren, die we in Reims al hebben ont-
moet, worden die doorverwezen naar een chalet 
op een camping in de buurt. Later op de avond 
gaan we kennismaken, Ton komt te voet uit 
Alkmaar en het echtpaar Anneke en Wim uit 
Mierlo bij Eindhoven. 
Gegevens: Start 08:30, aankomst 14:00. Af-

Julien, Gilbert en Ninko bij het binnen-
gaan van Limoges, wij nemen afscheid. 
We weten dan nog niet dat we Gilbert 
niet meer terug zullen zien, hij lijdt aan 

tendinitis en moet stoppen. 

1000 km aan het stappen en nog niet halverwege 
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stand 20 km, totaal 1014 km. AM: Mooi. PM: Mooi. Overnachting: Pelgrims-gîte van de gemeente. 
Volgweg: Langs rustige wandelwegen door agrarisch gebied. 

19 Mei, dag47. Naar La Coquille in de Dordogne regio Aquitaine*. 

Goed geslapen onder een donsdeken, ‘s ochtends nadat ik volgens afspraak de sleutel heb gedropt in 
de brievenbus van de ‘Mairie’ stelt Julien vast dat hij zijn wandelstok binnen in de gîte heeft verge-
ten. Ik herinner me dat er een klein raampje open staat en Julien kruipt er als een volleerde inbreker 
door om zijn wandelstok te recupereren. Vandaag een lange dag, we verlaten Flavignac langs de D6 
en komen al vlug in Les Cars. De streek wordt almaar mooier en mooier, mensen komen naar hier op 
verlof en dat is er aan te zien. Na Les Cars is het klimmen naar de gehuchten les Fosses en Lautrette, 
en daarna dalen we tot het mooie stadje Chalus. We trekken erdoor want we hebben geen tijd te ver-
liezen. We klimmen terug tot La Malatie, elke klim is ongeveer een hoogteverschil van 100 m op 2 à 
3 km. In het gehucht Monchaty houden we halt voor het middagmaal, daarna is het dalen tot aan het 
riviertje de Dronne waar we het departement Haut Vienne verlaten en de Dordogne binnentrekken. 
Tegelijkertijd betreden we een nieuwe regio, Aquitaine en de streek wordt Perigord genoemd. Alle-
maal namen die zuiders klinken dat is ook zo, een blik op de kaart van Frankrijk leert ons dat we ter 

hoogte van Lyon en Clermont Ferrand zitten, 
en toch zijn we nog niet halfweg onze tocht. Te 
Firbeix kruisen we de drukke N21 en via St 
Marie de Frugie bereiken we La Coquille. We 
hebben telefonisch afspraak gemaakt in de gîte 
maar zijn te vroeg, we drinken een Blonde Lef-
fe op een terrasje en ik kan iedereen verzeke-
ren, dat smaakt. 
In de gîte een verrassing, Marie-Jo een dame uit 
Bordeaux is er Hospitalera, tijdens haar verlof 
doet ze vrijwilligerswerk voor de St Jacobsver-
eniging van de Dordonge. Ze zal eten voor ons 
maken en geeft ons intussen wat te drinken. En 
dan gebeurd er iets wat we helemaal niet ver-
wacht hebben. Plots staan daar Ton en Wim, 
nogal theatraal vertellen ze dat Anneke is moe-
ten achterblijven, einde krachten. Marie-Jo gaat 
haar ophalen met de wagen, blijkt dat Anneke 
op het dorpsplein zit (100 m!). Nadat Anneke is 
opgehaald bekijkt Wim de slaapmogelijkheden, 
er zijn slechts vier bedden in één klein kamertje 
en drie ervan hebben wij reeds ingenomen. 
Nogal op bevelende toon, hij is oud schooldi-
recteur, wil hij dat wij de kamer verlaten want 
hij wil Marie-Jo onder vier ogen spreken. Ik 
ben perplex, Ritten niet, hij zegt droog dat hij 
zelf maar moet buiten gaan. Marie-Jo vindt 
echter een oplossing en installeert twee nood-
bedden in het keukentje. We eten een heerlijke 
maaltijd maar ergens is er wat reservatie tussen 

ons en de Nederlanders, niet met Ton maar met het echtpaar. Zeker wanneer later op de avond Anne-
ke mij verwijt hen gisteravond niet op de hoogte te hebben gebracht van het feit dat de gitê moest 
gereserveerd worden. En dan valt mijn frank (euro), ze kunnen geen Frans en hebben dus een com-
municatieprobleem, hopen ze dat wij als Belgen hen spontaan bijspringen? Maar de truc met het 
veinzen van de ‘uitputting’ doet bij ons de emmer overlopen en onderling spreken we af de Nederlan-
ders hun eigen weg te laten zoeken en wij de onze. 
We zullen ze later nog tegenkomen, we maken dan een vriendelijk praatje, ze hebben de tocht beëin-
digd waarvoor alle respect want Wim en Anneke zijn toch wat ouder dan wij. 

Julien, Pol en Marie Jo. Zij is een vrijwilligster die 
tijdens haar verlof als Hospitalera in de gitê van La 

Coquille pelgrims opvangt. Vriendelijke vrouw. 



25 

Gegevens: Start 07:30, aankomst 15:00. Afstand 30 km, totaal 1044 km. AM: Mooi. PM: Zonnig-
warm. Overnachting: Pelgrims-gîte van de APSJVV. Volgweg: Langs rustige wandelwegen door 
zeer heuvelachtig gebied. 
*We komen vanaf nu in zuidelijk Frankrijk. De regio noemt Aquitaine (NL: Aquitanië), tevens de 
laatste regio waar we zullen doortrekken in Frankrijk, de streek noemt men de Perigord, het departe-
ment Dordogne. 
Aquitaine: een administratieve regio met als hoofdstad Bordeaux. Het was achtereenvolgens een 
Romeinse provincie, een koninkrijk en een hertogdom. De naam, die waterrijk gebied zou betekenen 
en afgeleid is van het Latijnse aqua (water), veranderde gedurende de Honderdjarige Oorlog in 
Guyenne. Onder de naam Guyenne-Gascogne was het een Franse provincie tot aan de Franse revolu-
tie. Het bestaat uit de departementen: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne en Pyrénées-
Atlantiques  
Périgord: is een streek. Tot de Franse revolutie was het een provincie binnen de historische provin-
cie Guyenne-Gascogne. Dan werd het, het departement Dordogne, dat intussen ook behoort tot de 
regio Aquitanië. Het bestaat uit vier gebieden: 
Périgord Blanc: Het wit slaat op de lichtgekleurde kalkplateau's die het landschap in grote mate bepa-
len. 
Périgord Noir: Het zwart slaat op het donkere bladerendak van de uitgebreide eikenbossen 
Périgord Pourpre: Het paars slaat op de druivenbladeren van de wijnstreek rondom Bergerac, die in 
het najaar rood-paars verkleuren. 
Périgord Vert: Het groen slaat op het feit dat in dit deel van de Périgord de meeste regen valt, en het 
landschap dus groener is. 
          Wordt vervolgd 

Op 16 januari bezoeken we het Centraal station te 
Antwerpen.   
3 Para geeft er demonstraties om promotie te ma-
ken voor hun jobdag, zeg maar interesse wekken 
bij de jeugd.  
Er hangt een levensgrote paramannequin in de 
inkomsthal (doet een beetje aan St Maire Eglise 
denken), een dubbele koord in de grote hal  en 
buiten is er een Death Ride. 
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DIVERSEN 

Kat 

We hadden ons klaargemaakt om te vertrekken naar het oudejaarsfeest. We 
lieten het nachtlichtje branden, zetten het antwoordapparaat aan, hingen een 
handdoek over het kooitje van de parkiet en de kat werd buiten gelaten. We 
belden een taxi ... en als deze er aan kwam gingen we naar buiten. Van zodra 
we buiten kwamen schoot de kat terug naar binnen. We wilden haar niet bin-
nen sluiten daar ze het op de parkiet gemunt had. 
Mijn vrouw ging al in de taxi zitten terwijl ik achter de kat aan moest. De kat 
rende de trap op en ik zette de achtervolging in. Mijn vrouw die in de taxi zat 
te wachten, wou niet dat de bestuurder wist dat het huis verlaten zou zijn van-
nacht.  

Dus vertelde ze de chauffeur : " Hij is nog even naar boven om mijn moeder een goede nacht te wensen..." En-
kele minuten laten zat ik in de taxi: " Sorry dat het zo lang duurde" zei ik " maar die stomme trut had zich weg-
gestopt onder het bed. Ik heb haar met een kapstok moeten porren om haar er onder uit te krijgen. Dan wou ze 
weglopen maar ik heb haar bij haar nekvel gegrepen. Dan heb ik haar in een deken moeten draaien om te voor-
komen dat ze me zou krabben! Maar 't is gelukt, ik heb haar met haar dik lijf beneden gekregen en ik heb haar 
in de tuin gezwierd ! Hopelijk kakt ze vannacht weer niet op mijn groenten !" Er viel een oorverdovende stilte 
in de taxi... 

Lidgeld 
Met het nieuwe jaar volgt automatisch de oproep om het lidgeld te betalen, bijgevoegd overschrij-
vingsformulier moet een belletje doen rinkelen. Wij, en ook het ANPCV, vragen dit voor de maand 
maart te doen om met het tijdschrift van april de lidkaarten te versturen. 
Toch nog eens de mogelijkheden overlopen: 
1. U bent Para Commando:  

a. U betaalt € 17 en U is dan tegelijkertijd lid bij het ANPCV. U ontvangt driemaal per jaar het  
tijdschrift ‘Para Commando’ van het ANPCV en ons tijdschrift ‘In Illo Tempore’ 

b.  U bent reeds lid van het ANPCV bij een andere Regionale, dan betaalt U € 8,5 en ontvangt 
ons tijdschrift ‘In Illo Tempore’. 

2. U hebt niet gediend als Para Commando maar wenst uit sympathie lid te worden dan bent U van 
harte welkom. Het ANPCV heeft echter duidelijke richtlijnen voor sympathisanten en wij zijn 
verplicht ons naar deze richtlijnen te schikken. Wij vertrouwen er op dat ieder eerlijk zijn positie 
bepaald en de juiste keuze maakt tussen deze twee mogelijkheden:  
a. U wenst ook lid te zijn van de Nationale Vriendenkring ANPCV, dan betaalt U € 30. U ont-

vangt driemaal per jaar het tijdschrift ‘Para Commando’ van het ANPCV en ons tijdschrift 
‘In Illo Tempore’ 

b. U wenst enkel lid te zijn bij ons dan betaalt U € 8,5 en ontvangt ons tijdschrift ‘In Illo Tempo-
re’. 

Ons rekeningnummer is nog steeds de: Fortis Bankrekening: 001-3182607-16 
 IBAN: BE72 0013 1826 0716 
 
Opening lokaal 
Ook dit jaar elke twee weken open op zondagochtend tussen 10h00 en 13h00. 
10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei. 
 
Plannen 
Met het tijdschrift van april, zullen wij nieuws hebben over de busreis 2013 en het tuinfeest. Indien 
nodig maken we gebruik van een nieuwsbrief om alle leden tijdig op de hoogte te brengen. 
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Jos HEYNS 
Op 27 maart overleed Jos Heyns, onverwacht terwijl hij op reis was 
in Duitsland. Jos was dit jaar opgenomen in het bestuur en een actief 
helper tijdens de werken aan ons lokaal, op onze activiteiten en als 
barman op de zondagochtenden. De afscheidsplechtigheid vond 
plaats in het crematorium te Turnhout op 9 juli. Er waren veel leden 
die afscheid kwamen nemen en de Voorzitter nam op vraag van de 
familie het woord. Hieronder zijn toespraak. 
 

 Edith, beste familie en aanwezigen, 
Ik ben Pol Ooms van de vriendenkring 3 Para, wij zijn een kring van oud para-commandos 
die samen met hun familieleden elkaar met regelmaat ontmoeten te Tielen.  
Een van onze trouwste bezoekers was Jos Heyns, samen met Edith was hij steeds op post.  
Jos heeft zijn legerdienst gedaan bij het derde bataljon parachutisten, 22 Cie, Pl B, destijds 
gelegerd te Lombardsijde aan de kust.  
Het is 1967 en de woelige onafhankelijkheidsperiode was pas enkele jaren achter de rug en 
het Regiment para commando maakt deel uit een snelle interventiemacht van de NAVO. 
Men onderwierp de parachutisten hiervoor aan een zware opleiding. De kandidaten wisten 
dat en aanvaarden dat, een van de middelen om dit te verwezenlijken was het smeden van 
een hechte vriendschapsband in de pelotons. Getuige hiervan het feit dat vandaag 45 jaar 
na datum nog mannen van het Pl B tegenwoordig zijn op deze herdenking. 
Jos wilde graag para commando worden, zijn ouders waren niet enthousiast, maar Jos had 
een roeping en hij is zelfs vroeger dan voorzien onder de wapens gegaan. Hij is fysiek ster-
ker dan de middelmaat, kameraden vertellen mij, dat niettegenstaande hij waarschijnlijk de 
jongste van de groep was toch als een vaderfiguur werd aanzien. Iemand die anderen hielp 
en bij wie ze terecht konden wanneer ze het moeilijk hadden. 
Het kader van de paracommandos toen, bestond uit geharde officieren en onderofficieren 
uit de koloniale periode van het type streng maar rechtvaardig, mannen die oog hebben 
voor parachutisten met kwaliteiten, het heeft dan ook niemand verwonderd dat Jos tot Kor-
poraal is bevorderd, men kiest hiervoor de besten uit, niet alleen de sterkste maar gewoon 
de besten. Dat Jos hiermee niet uitpakte getuigt het feit dat ik dit pas ontdekte bij mijn ge-
sprek met zijn legervrienden na zijn overlijden. Men zou het Kempische bescheidenheid 
kunnen noemen maar ik denk dat dit helemaal Jos is, niet uitleggen maar doen. Na zijn le-
gerdienst is Jos altijd para commando gebleven, hij deed aan valschermspringen in burger-
clubs en is bestuurslid bij de Vriendenkring 3 Para te Tielen.   
Er is veel waaraan we Jos zullen herinneren, de vloer die hij mee heeft gelegd, de deur die 
hij heeft geschilderd, toch zullen we hem meer missen om zijn lach, zijn gevatte opmerkin-
gen, zijn kameraadschap. 
Edith we hopen dat we jou zullen blijven zien in onze vereniging, we wensen jou, de kin-
deren, en kleinkinderen veel sterkte. 
Laat nu de mannen van Pl B naar voor komen voor de laatste groet, blijf gerust zitten tij-
dens de mars van de parachutisten maar ik vraag recht te staan voor de last post en kame-
raden zet dan de muts op voor de militaire groet aan de Korporaal van de para commandos 
Jos Heyns 

Jos Heyns en René Dillen twee van onze leden zijn in de loop van het jaar gestorven, zoals het past 
besteden we hier aandacht aan, Maurits Gillemyn oorlogsvrijwilliger en oud gediende van het batal-
jon verdiend hier ook een plaats. 

DEFINITIEF AFSCHEID VAN... 
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      René DILLEN 
 
Op 2 september is René Dillen overleden na een lange slepende ziekte. 
Het Kw P. GAILLY te Tielen was vroeger een munitiedepot en René 
was er munitievernieuwer. Toen het depot verhuisde naar Eeklo bleef 
hij werken in de onderhoudsploeg, deze ploeg onderhield het kwartier 
voor 3 Para er zijn intrek nam. 
Na aankomst van het bataljon bleef hij als stoker tot aan zijn pensioen. 
René was een fiere man, een militair van de oude stempel die met ge-
noegen zag dat ‘zijn kwartier’ werd ingenomen door jonge goed gemo-
tiveerde parachutisten. Hij ging met regelmaat mee op oefening en wist 
zich dan nuttig te maken als chauffeur of bij de dienst S4 als klusjes-
man. Ik herinner me vooral zijn betrokkenheid, als bijvoorbeeld de ver-
warming haperde en men René belde sprong die onmiddellijk op de 

fiets en een kwartier later was hij aan het werk, dag of nacht, winter of zomer. Voor deze procedure 
moesten er geen aanvragen ingediend worden in drie exemplaren, een eenvoudig telefoontje was ge-
noeg. 
Samen met zijn echtgenote Alice woonde René te Tielen, ze hebben een groot gezin, brengen zeven 
kinderen groot waarvan een zoon, Frank, heeft gediend bij het derde bataljon parachutisten. 
Na zijn pensionering in 1986 kwam René regelmatig een goedendag zeggen te Tielen en werd ook lid 
van de Vriendenkring. 
Wij wensen Alice de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van René. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Op 9 juli dezelfde dag dat we afscheid nemen van Jos Heyns, is er een afscheidsplechtigheid voor 
Maurits Guillemyn. Deze man, een oud oorlogsparachutist, was toen ik als jong ‘BV’  bij 3 Para 
diende een man waartegen wij opkeken. Net als velen heb ik rijles gevolgd bij Maurits met de GMC, 
en heb de gevreesde proef met het 'stekkedoosje' op de helling aan de munitie depot doorstaan. Insi-
ders weten wat ik bedoel. 
Maar hij heeft mij veel meer geleerd, toen ik bijtekende na mijn dienstplicht en bij hem scholing volg-
de leerde ik dat para commando worden een ding is, maar para blijven niet vanzelf gaat. Hij was 
toen al een veertiger maar elke dag werkte hij aan zijn conditie, hij was een voorbeeld.  
Maurits bedankt, sterkte aan de familie. 
Hieronder een getuigenis die bij zijn afscheidsplechtigheid is voorgelezen. 
 

 Maurits GUILLEMYN  
  
Maurits werd geboren op 1 september 1923 te Ingelmunster. Op 10-jarige leeftijd verhuisde hij met 
zijn ouders naar Kortrijk. Als 14-jarige werd hij wever bij Destoop maar toen brak de 2° wereldoor-
log uit. Door de bezetter werd hij aangeduid om in Duitsland te gaan werken maar Maurits dacht er 
anders over en vluchtte naar Brest in Frankrijk (1942). 9 maanden later keerde hij naar België terug. 
Hij bleef ondergedoken en fungeerde als gewapende weerstander in de periode van 1 juli 1943 tot 14 
oktober 1944. Nu werd hij oorlogsvrijwilliger bij de Belgische Para’s. Na een kort verblijf in de ka-
zerne van de Twee Leeuwen te Tervuren vertrok hij voor 3 maanden naar Engeland. Hij kreeg er zijn 
parachutistenopleiding te Leamington (Strattford-on-Avon). Als strijder van het BELGIAN S.A.S 
regiment streed hij aan het front te Coevoorden (Nederland) en vervolgens oostwaarts te Emden 
(Duitsland) tot op het einde van de oorlog…het was 1945. Zijn eenheid werd ingezet als recce voor 
Canadese en Poolse tanks. 
Maurits was de strijdmakker, chauffeur én vriend van zijn kolonel, de latere generaal Seghers. In 
1946 verliet Maurits het leger en werd opnieuw wever. Intussen was hij op 26 juli 1945 gehuwd met 
wijlen Hermina Vandenheede (+2004). Hun gezin kreeg vlug vorm, Annita (°1947) en Philippe (°
1948). In 1954 opteerde Maurits definitief voor een militaire loopbaan. Aanvankelijk bij de Artillerie 
in Lombardsijde maar in 1958, hij was toen 35 jaar, kwam hij in Diest bij het 1° Bat. Para. In de peri-
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ode 1960-1962 verbleef hij achtereenvolgens in het toenmalige Bel-
gische Congo en Rwanda. 
Op 25 maart 1961 behaalde hij het A-brevet Commando. In 1962 
kwam hij naar Lombardsijde bij het 3° Bat. Para dat later werd 
overgeplaatst naar Tielen. Op zending was hij zowat overal, Bel-
gisch Congo, Corsica, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Rwanda, Schot-
land, Turkije… 
Maurits zei dat hij aan zijn loopbaan zoveel mooie herinneringen 
overhield maar dé beste waren nog altijd die van het grandioos 21-
juli defilé in 1945, het behalen van dat Amerikaanse brevet in Vi-
cenza (Italië). “Ik was de enige met 4 sprongen” zegde hij fier als 
een gieter én bovenal zijn debuut als “filmster” in “A Bridge too 
Far” waar hij, in een rol als Amerikaanse parachutist, boven Neder-
land werd gedropt. 
Tot Maurits in 1979 met pensioen ging bleef hij bij het 3° Bat. Para. 
Het afscheid van zijn geliefde para’s viel hem zwaar maar tevens 
was hij ook blij dat in datzelfde jaar zijn eerste kleinzoon David ge-

boren werd. Vijf jaar later werd zijn petekind Steven dan geboren. 
In de jaren voor en na de oorlog speelde hij in het eerste elftal van Stade Kortrijk waar hij gekend 
was als keiharde linksachter. De verre reizen spraken hem niet meer aan. “Ik heb al genoeg gezien. 
Door mijn werk heb ik een groot stuk van de wereld gezien. Het best is het nog altijd thuis bij moe-
der de vrouw”, zei hij steeds.  
Zijn levensideaal was niet overdrijven, matig zijn en fit blijven. Tot zolang hij er fysiek toe in staat 
was liep hij bijna elke dag 5 km. Tot enkele jaren terug ging zijn vrije tijd naar zijn prijsduiven. Hij 
was er fier op dat hij ermee vele malen binnen de prijzen viel. Ook de fietstochten met zijn kleinzo-
nen waren voor hem een zegen.  
Begin 2004 had hij het zeer moeilijk toen hij zijn “vrouwke” uit handen moest geven maar na ver-
loop van tijd herpakte hij zich. Ieder jaar keek hij ook al uit naar begin mei om dan op het Stedelijk 
Kerkhof de herdenkingsplechtigheid van de SAS-oorlogsgesneuvelden bij te wonen. Doordat de laat-
ste jaren de leeftijd begon door te wegen moest hij echter vanaf 2010 die plechtigheid aan hem laten 
voorbij gaan. 
In oktober 2011 werd hij toevertrouwd aan de goede zorgen van het RVT  De Kolleblomme in Heule. 
Maurits ging fysiek en mentaal achteruit en uit de sterke man die hij was verdween de kracht om nog 
te vechten. Maurits overleed op 04 juli 2012, omringd door zijn geliefden. 

 
 
Het was Pa zijn wens om van 
jullie allemaal, sereen en in alle 
eenvoud afscheid te nemen. 
Bedankt voor jullie medeleven. 

Maurits tijdens een van de raids op Corsica, ijzersterke man, 
altijd met een goed humeur.  

Maurits drukt hier de hand van de Heer 
De Crem, minister van Landsverdediging, 
op de jaarlijkse SAS-SOE Plechtigheid te 
Kortrijk. Jaar 2009. 
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SUBJECT:SUBJECT:  BESTAAT DE KERSTMAN BESTAAT DE KERSTMAN ECHTECHT  
 
Bestaat de Kerstman echt? 
Geen enkele bekende soort rendieren kan vliegen, maar er zijn (volgens schattingen) nog 300.000 soorten le-

vende organismen die vooralsnog niet ontdekt zijn, en hoewel 
dit over het algemeen insecten en virussen zullen zijn, sluit dit 
niet uit dat vliegende rendieren bestaan, al heeft alleen de kerst-
man die ooit gezien. Er zijn 2.000.000.000 kinderen (mensen 
onder de 18) over de gehele wereld, maar omdat de kerstman 
waarschijnlijk de moslims, hindoes, joden en boeddhisten over-
slaat, wordt het aantal kinderen 18,9% van het totaal: 378 mil-
joen, volgens betrouwbare bronnen. Een gemiddelde van 3,5 
kinderen per huishouden levert een totaal van 108 miljoen hui-
zen op. We zullen aannemen dat er per huishouden tenminste 1 
goed kind is ( een optimistische schatting).  
 
De kerstman heeft 31 uur de tijd dankzij de verschillende tijd-
zones en de rotatie van de aarde, aangenomen dat hij van oost 
naar west werkt (wat logisch lijkt). Dit zijn dus 3,48 miljoen 
huizen per uur, ofwel 968 huizen per seconde. Dit betekent dat 
hij per huishouden met goede kinderen 1,033 milliseconden de 
tijd heeft om te parkeren, uit de slee te springen, de kadootjes 

onder de kerstboom te leggen, weer in de schoorsteen te klimmen, de slee op te starten en weer naar het volgen-
de huis te gaan. Als we ook nog eens aannemen dat al deze huishoudens gelijkelijk over de wereld zijn ver-
deeld (we weten dat dat niet zo is, maar om de berekeningen gemakkelijker te maken doen we het toch) hebben 
we het nu over 1,3 kilometer tussen twee huishoudens, en een totale rit van 140,4 miljoen kilometer. Dat bete-
kent dat de slee van de kerstman met een snelheid van 1258,1 kilometer per seconde reist: 4.194 keer de snel-
heid van het geluid. Ter vergelijking: het snelste voertuig ooit, de ruimtesonde Ulysses, gaat maar 46 kilometer 
per seconde. Een normaal rendier haalt hooguit 60 kilometer per uur.  
 
Het gewicht op de slee leidt tot nog iets 
interessants: aangenomen dat ieder kind een 
normale lego-doos zou krijgen (ongeveer 1 
kilo), draagt de slee dus minstens 108 mil-
joen kilo, waarbij het gewicht van de kerst-
man nog is genegeerd. Op het land kunnen 
rendieren niet meer dan 160 kilo trekken. 
Zelfs als een 'vliegend rendier' tien maal dit 
gewicht zou kunnen trekken, kunnen we 
niets met acht of negen rendieren, we heb-
ben er 675.000 nodig (dit zou wel eens de 
gehele populatie kunnen zijn, hetgeen ver-
klaart waarom deze beesten nooit in het 
wild gezien worden). Het totale gewicht 
wordt nu 148,5 miljoen kilo.  
 
148,5 miljoen kilo met een snelheid van 
1258,1 kilometer per seconde zorgt voor een waanzinnige wrijvingskracht. De rendieren zullen op dezelfde 
manier verhit worden als een ruimtesonde die door de atmosfeer van de aarde heen komt. De voorste twee ren-
dieren zullen naar schatting 14,3 miljard kilojoule per seconde absorberen. Waarschijnlijk zullen ze hierdoor 
ontploffen en de twee rendieren achter zich aan de wrijvingskracht blootstellen. Ook zullen er geluidsknallen 
als nooit tevoren ten gehore gebracht worden. In 0,00426 seconden zal het hele team van rendieren zijn ont-
ploft. In de tussentijd zal de kerstman aan middelpuntvliedende krachten van 17.000 keer de zwaartekracht 
worden blootgesteld. Een kerstman van 300 kilo wordt zo de lucht in gesmeten met een kracht van 443.150 
Newton.  
 
Ter conclusie: als de kerstman ooit pakjes heeft gebracht op kerstavond, is hij nu waarschijnlijk dood. 
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VAN HEPPEN NAAR KOREA afl 3 
Wie dagelijks de afwas doet maakt wel eens stukken en wanneer een honderdtal man dagelijks met 
geladen wapens en munitie omgaat kan er wel eens iets ongelukkigs gebeuren. t’ Was een paar dagen 
na aankomst in ons klein dal, de laatste training van de voormiddag was voorbij en er was middag-
rust. Alles was stil en de meesten lagen dan ook in hun tentje te slapen, met een paar man was ik nog 
met iets bezig als plots een nijdige knal de rust verscheurde. Verrast keken we op maar niets bewoog, 
een twintigtal meter verderop zag ik een Waals soldaat, zittend op een jerrycan, beteuterd kijken naar 

het wapen dat op zijn knieën lag. 
Het was niet zijn organiek wapen 
maar een Amerikaanse karabijn 
M1. Het gebeurde wel meer dat 
manschappen aan een spotprijs een 
pistool of een karabijn als tweede 
wapen van de Amerikanen koch-
ten. De Waal echter kende het me-
chanisme van het wapen niet en bij 
de eerste poging om het te demon-
teren ging een schot af. Na het 
schot bleef alles merkwaardig stil, 
maar toch voelde ik me ongerust, 
vooral toen ik merkte dat de loop 
van het wapen dat op zijn knieën 
lag in de richting van de rijen tent-
jes wees, waarvan de eerste rij zich 
op 5 meter van de schutter bevond. 
Samen met mijn vrienden Rik 
Thijs en Chretien Schouterden be-
sloten we toch aan kijkje te gaan 
nemen. Langzaam slenterden we 
langs de rijen tentjes, schopten hier 
en daar tegen de buitenstekende 
voeten van de slapers om hun reac-
tie te zien of om te informeren of 
alles in orde was……. En bij de 

laatste rij was het mis! Eén van de twee lag op zijn rug een oude krant te lezen…..”ja” met hem was 
alle OK ! “En met Jef ?” “Ook zeker” antwoordde hij en stootte zijn slapende vriend met de elleboog, 
maar Jef bewoog zich niet. Zich rechtzettend bekeek hij zijn vriend van wat dichterbij maar kroop 
dan met een verschrikt gezicht naar buitenen wees naar Jef’s hoofd, uit het midden van zijn kaal ge-
schoren schedel puilde een propje hersenen niet groter dan een erwt. Jef was dood! 
Het was een ongelofelijke klap voor ons, Jef die doorbrave  zachte Limburger door een eigen maat 
om het leven gekomen. De kogel van de ongelukkige schutter had in elke rij een tent doorboord, in 

WAT VOORAFGING 
Tijdens de Koreaanse oorlog behoort een Belgisch vrijwilligersbataljon tot de UNO-troepen. In mei 

1951 vertrek ik samen met 150 man als eerste versterking, na een scheepsreis van een maand ont-

schepen we in Pusan waar we na een week zware training onze wapens en oorlogsmunitie ontvangen 

en vervolgens per trein naar het noorden vertrekken. 

Als D compagnie van het bataljon slaan we onze tentjes op in een kleine vallei een tweetal kilometer 

achter het front waar de laatste oefeningen met oorlogsmunitie worden afgewerkt. 

Winchester	Repeating	Arms	Company	ontwierp	 in	1940	de	

M1	Garand	na	vraag	van	het	Amerikaans	leger	voor	een	lich-

te	karabijn	dat	bij	de	M1	Garand	zou	passen.	

De	M1	karabijn	werkt	net	als	de	Garand	op	gasdruk,	het	ver-

schilt	van	de	Garand	door	zijn	gewicht,	zijn	compacte	afme-

tingen	en	zijn	munitie.	

Gewicht	=	2.5	kg		

Lengte	=	90	cm		

Effectieve	schootsafstand	=	275	meter	

Maximale	bereik	=	1800	meter		

Magazijn	=	15	of	30	patronen		

Sommige	karabijnen	hadden	een	opvouwbare	metalen	kolf	.	
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de eerste rij op een halve meter hoogte, in de 
volgende rijen steeds lager. In de vierde rij was 
de kogel door een rugzak gegaan onder het 
hoofd van een slaper die er zelfs niet van wak-
ker van geworden was om tenslotte in de laatste 
rij Jef dodelijk te treffen. De schutter was in 
paniek weggelopen toen hij de gevolgen van 
zijn daad bemerkte, hij werd definitief naar een 
achterste echelon overgeplaatst. 
Het is half juli als ons peloton bevel krijgt zich 
klaar te maken om aan de Imjinrivier de OP’s 
(observatieposten) te leveren en omdat mijn 
sectie (normaal 10 man ) de eerste OP zal vor-
men vertrek ik eerst met onze kapitein om con-
tact te nemen met de commandopost van een 
Engels bataljon van de 29ste Brigade waarvan 
ook het Belgisch bataljon deel uitmaakt. In de 
bunker van een vriendelijke Engelse kapitein 
wordt ons uitleg gegeven en we krijgen zelfs 
een stuk cake die zijn vrouw hem heeft opge-
stuurd, een typische donkere, vaste cake met 
veel krenten en die ik veel te zoet vindt. (*) 
Terug bij onze tentjes worden de briefings ge-
geven en bij valavond vertrekken we per cami-
on voor een korte rit naar de frontlijn, eindelijk 
komt er wat actie denk ik. De geallieerde verde-
digingslijn ligt ongeveer 1 kilometer achter de 

Imjin rivier, op regelmatige afstanden vlak tegen de rivier liggen de observatieposten van één sectie 
sterk. De Chinese stellingen liggen veel verder aan de overkant. Ons peloton stapt uit nabij de Belgi-
sche posities, te voet gaan we verder, twee secties blijven op een 500 m van de rivier liggen terwijl ik 
met mijn mannen de laatste 500 m afleg en de sectie ter plaatse aflos. 
De Imjin ligt er breed, rustig en ondiep bij, bezaaid met Chinese artilleriestukken en andere wrakken, 
gevolgen van vroegere luchtraids waarschijnlijk. Nieuwsgierig kijken we naar de overkant en ver-
moeden dat de vijand ons wel in de gaten heeft. Mijn sectie bestaat uit slechts 9 man. Per twee duid 
ik hen elk een bestaande schutterskuil aan, zelf zit ik alleen. Het is donker wanneer we geïnstalleerd 
zijn, schrik hebben we niet want de rivier is een goede bescherming, we zullen wel gans de nacht 
moeten waken en af en toe via de radio contact nemen met de rest van het peloton achter ons. 
Het begint te regenen, we zijn immers in 
het regenseizoen, eerst gezapig, dan pijpes-
telen, langzamerhand valt het water bij 
bakken neer. We trachten ons en ons wa-
pen met onze poncho te beschermen maar 
de regen pletst op onze helm, sijpelt langs 
de nek over onze rug, mijn voeten staan in 
het water en modder en weldra zijn we nat 
tot op onze huid. Af en toe roep ik zacht de 
namen van mijn mannen en aan hun bibbe-
rende stem hoor ik hoe ellendig ze zich 
voelen. Regelmatig worden we opgeschrikt 

China 

Kaart	van	Korea,	het	Belgisch	bataljon	voert	zijn	opdrach-

ten	uit	in	de	streek	binnen	de	rechthoek.	

De	vallei	van	de	Imjin,	brede	oevers	die	over-

gaan	in	heuvels	
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door een Engels artilleriesalvo achter ons, de obussen schuifelen over ons heen, in de verte zien we 
het schijnsel van de explosie en horen we wat later doffe ontploffingen, liever zij dan ik. Ik ril van de 
kou, de rand van mijn kuil zakt in en ik krijg een lading modder over mijn knieën, maar ik verroer 
niet en blijf zitten tot het licht wordt. 
Bij eerste klaarte zien we beweging aan de overkant van de rivier, het zijn gestalten in witte kledij, 
geen Chinezen dus, het is en groepje van en zestal Koreaanse burgers met een draagberrie, ze maken 
wilde gebaren en met wat primitief Engels laten ze weten dat ze een zwaar gewonde mee hebben, ik 
verwittig mijn peloton met de radio. Na een half uur komt een Engels voertuig toe met een motor-
boot, de gewonde is een vrouw die een splinter van een artilleriegranaat in het aangezicht heeft ge-
kregen, ze is er erg aan toe. 
We worden door een andere sectie afgelost, kliedernat en stram strompelen we terug naar achter. Te-
rug bij onze tentjes spoelen we onze vuile spullen in het riviertje en duiken in onze heerlijke slaap-
zak. 

 
(*) In 1983 neemt het bataljon 3 Para van Tielen, waartoe ik dan behoor, deel aan een NATO ma-
noeuvre in TURKIJE, de bevelhebber van de NATO troepen komt in TIELEN op bezoek. Wanneer 
onze kolonel verneemt dat hij een oud-strijder van KOREA is, stelt hij de twee laatste “Koreanen” 
van het bataljon aan hem voor: Rik Thijs en ik. 
Als ik wat met hem babbel vertel over die cake met een Engelse kapitein is hij één en al verbazing, 
die kapitein was hijzelf en hij herinnerde zich nog de twee Belgen die zijn cake hielpen opeten. 
(tijdens de drie weken Turkije hebben we elkaar nog meermaals ontmoet) 

ONZE EERSTE ZUIVERINGSACTIE 

Op 17 Juli 1951 heeft de 29ste Brigade een zuiveringsactie (Sweep) gepland voor haar stellingen aan 
de overkant van de Imjin, het niemandsland  is zo uitgestrekt geworden dat men niet goed weet waar 
zich precies de Chinese stellingen bevinden. De Belgen samen met een Engels bataljon, De Ulster 
Rifles (Ieren) zullen gesteund door tanks de Chinezen gaan zoeken. 
De avond ervoor wordt alles in gereedheid gebracht, munitie, rantsoenen, wapens worden getest en 
iedereen maakt zijn rugzak klaar. Al vroeg vertrekken we per vrachtwagen naar de Imjin, wat ner-
veus en rillerig in de morgenkilte is iedereen in het schokkende voertuig in eigen gedachten verzon-
ken. 
Aan de Imjin zelf is het een rumoerige bedoening. Engelse Centuriontanks volgepakt met manschap-
pen kruipen door de ondiepe rivier. Onze D-compagnie steekt over met een vlot dat aan een kabel is 

bevestigd, in open formatie vorderen we 
langzaam over een breed front op een nogal 
vlak terrein, eerst langzaam en behoedzaam, 
later vlotter en meer bezorgd om geen natte 
voeten te krijgen in de rijstvelden of om op 
een slang te trappen. We naderen een de ber-
gen. Zonder problemen komen we in een 
klein halfverlaten dorpje, het ligt dichtbe-
groeid aan de voet van een heuvel en het zijn 
kinderen die het eerst nieuwsgierig komen 
kijken. We geven ze snoepjes, blikjes, koek-
jes en chocolade, wat we toch in overvloed 
hebben, de oudere bewoners komen ook 
dichterbij en putten zich uit in dankbetuigin-
gen wanner ze ook wat krijgen. Met veel ge-

baren en wat Engels vertellen ze dat de Chinezen voorbije nacht in het dorp waren en van hun rijst 
hebben meegenomen. Tijdens de babbel barst er plotseling links van ons een schietpartij los, de B-
compagnie is op Chinezen gestuit. De Koreaanse burgers vluchtten angstig weg terwijl we zelf in de 
struiken dekking zoeken, we hebben geen open terrein voor ons en kunnen dus niet schieten. We krij-
gen bevel ons enkele honderden meters terug ter trekken. In kleine sprongen en zo snel mogelijk ren-

Britse	Centurion	met	infanterie	rijdt	over	een		pon-

ton.		
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nen we terug terwijl nu ook de Chinese kogels achter ons in de rijstvelden pletsen 
De voorspits van de B-compagnie ligt onder een hagel van vuur en kan slechts terugtrekken dankzij 
het moedig gedrag van een machinegeweerschutter die de terugtocht dekt, hierbij zwaar gekwetst 
wordt en met moeite naar achter kan gebracht worden. 
De Engelse artillerie treedt nu in actie en bestookt onophoudelijk de Chinese stellingen. Eén uur later 
krijgt het spektakel nog een andere dimensie, vier jachtbommenwerpers achter elkaar scheren laag 
over, bij de eerste overtochtlossen ze hun napalmbommen, als grote cilinders tuimelen ze naar bene-
den, spatten open en strooien hun brandende, zwartrokende vloeistof tientallen meters ver over de 
Chinese posities. 
Bij de tweede overtocht worden raketten afgevuurd, de toestellen bevinden zich nog achter ons wan-
neer ze deze lossen, de projectielen razen over ons heen zodat we instinctmatig het hoofd intrekken. 
Bij de volgende overvluchten wordt telkens gemitrailleerd. Ik heb een beetje medelijden met de Chi-
nezen die dat alles over hun heen krijgen, doch later bij het zien van hun goed uitgegraven schuil-
plaatsen besef ik dat ze tegen zulke airraids goed beschermt zijn. We moeten ons terugtrekken achter 
de Imjin, een paar Engelse tanks hebben panne en moeten beschermd worden, het is bijna donker als 
we de rivier terug oversteken. 
De volgende dagen vormen we weer OP’s of bezetten hier en daar een heuveltop van een zwak be-
zette helling. 

DE TWEEDE ZUIVERINGSACTIE 

Op 3 augustus1951 start een tweede zuiveringsactie, het water van de Imjin staat nog steeds hoog 
maar toch kan onze D-compagnie s’avonds oversteken per vlot en we vormen aan de overkant een 
bruggenhoofd om de rest van het bataljon morgenvroeg veilig te laten overkomen. 
We graven ons in, en een patrouille vertrekt op verkenning, die sluit op een groep Chinezen en bij het 
volgende vuurgevecht wordt de sergeant patrouilleoverste door een kogel aan de arm gewond. Ieder 
om beurt waakt om de twee uur, en slaapt om de twee uur. 
Op 4 augustus, gans het bataljon steekt de Imjin over en nu moeten we vooruit. We vorderen lang-
zaam, de spanning stijgt telkens we in de spits lopen maar we krijgen geen contact. De munitie, hand-

granaten en de gevechtsrantsoenen beginnen door te wegen, 
het terrein is heuvelachtig en in de valleien is het modderig. 
In enkele dorpjes ontmoeten we nog wat bange Noord-
Koreaanse bewoners aan wie we alle overtollige blikjes 
uitdelen wat ons achteraf nog zal berouwen. 
Omstreeks 1600 uur wordt de vooruitgang gestopt en we 
stellen ons verdedigend op in de brede valleien dan begint 
het te stortregenen, het zal de ganse nacht en ook de vol-
gende voormiddag duren. 
De nacht wordt ellendig, omdat we in een dal liggen is het 
onmogelijk een schutterskuil te graven, hij loopt onmiddel-
lijk vol water, een beekje dat doorheen ons peloton loopt 
wordt een woeste rivier die een aantal rugzakken wegspoelt 
en onze verdediging in twee splitst. Als een hoopje ellende 
zit ik op een dijkje langs een rijstveld, doornat zit ik te ril-
len en daarbij stinkt het vreselijk. Bij het rechtstaan stel ik 
vast dat ik uren lang in menselijke uitwerpselen heb geze-
ten waarschijnlijk afkomstig van een Chinees die hier vori-
ge nacht zat. 
Er gaat een tripflare af, die de ganse omgeving in hel dag-

licht zet, vol spanning kijken we toe maar er wordt geen schot gelost, waarschijnlijk is hij door de 
wind afgegaan. 
05 augustus: Eindelijk is de nacht voorbij, we zijn doornat en van sommigen is de rugzak wegge-
spoeld, gelukkig begint de zon te schijnen zodat we geleidelijk opdrogen. De Imjin is door die aan-
houdende regen zodanig gezwollen dat de terugkeer onmogelijk is, het vlot is weggespoeld waarbij 

Chinese soldaten, krijgsgevangenen. 
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een Belg en een Koreaan verdronken zijn. Er is dus ook 
geen bevoorrading en de meesten hebben gisteren alles 
weggegeven, we delen onder elkaar wat er nog overblijft. 
Bevel komt verder te gaan en zonder problemen bezetten 
we een heuvel die onze positie wordt voor de nacht. We 
hebben ruim de tijd om de schutterskuilen te graven maar 
de honger knaagt en weer dreigt regen, het wolkendek is 
zo laag dat ook bevoorrading langs de lucht onmogelijk is. 
Tijdens de nacht breekt links van ons een vuurgevecht uit 
met een Chinese patrouille, er is geweer- en machinege-
weervuur en ontploffende granaten alom. Iedereen is nu 
op zijn gevechtsstelling, ik roep mijn mannen enkel te 
schieten als ze iets zien, maar we zien niets en vuren dus 
ook niet, langzaam wordt het weer rustig. 
06 augustus: s’ Morgens trekken we, nog altijd met een 
lege maag, een paar kilometer achteruit, nog altijd is de 
Imjin onoversteekbaar en de wolken te laag. 
Het is middag als onze pelotonscommandant tegen me 
zegt: “neem twee man mee en ga beneden in het dorpje 
eens rondkijken of er wat eetbaars te vinden is”. We dalen 
de heuvel af naar het dorpje waar nog slechts enkele hut-
ten bewoond zijn. Op het platteland zijn de huisjes van 
leem met een rieten dak, de vloer op een halve meter 
hoogte is uit mooi gepolijst hout en alles wordt afgesloten 
met schuifdeuren. Om hun woning in de winter te verwar-
men, maken ze buiten vuur waarvan de warmte door een 
systeem van aarden buizen onder de vloer doorstroomt. Ik hoopte ergens wat rijst te vinden, te koken 
en mee naar boven te nemen. 
Voor een van de hutten, op de verhoogde houten vloer, zaten een Noord-Koreaanse man en vrouw in 
kleermakerszit naast elkaar, ze bekeken ons met argwaan. Als ik naar hen toestap vindt ik vlakbij een 
kleine aardappel, ik had niet gedacht die hier te vinden maar patatten zijn zeker zo goed als rijst. Tri-
omfantelijk ga ik voor het koppel staan en toon het aardappeltje tussen duim en wijsvinger en maak 
hen duidelijk dat we van die dingen een hele hoop moeten hebben, wijzend op een mand die wat ver-
der staat. De Koreaan schudt het hoofd zonder enig geluid voort te brengen, alhoewel hij de bood-
schap wel degelijk begrepen had. Ik herhaal nog eens de gebaren met de aardappel, de Koreaan 
schudt weer neen. Om hem bang te maken neem ik de schiethouding aan met mijn machinepistool in 
de heup en dreig ermee de naar man, diens ogen werden kleiner, maar onwrikbaar bleef het “neen” 

alhoewel zijn vrouw hem iets toeriep. Nu 
werd ik ook nijdig, ik schiet een salvo van 
een vijftal patronen in het plafond, riet en 
stof dwarrelen over hen heen. De vrouw be-
gon te wenen en riep iets tegen haar man, 
waarschijnlijk om hem doen toe te geven, 
maar deze schudde het hoofd, knorde iets 
dat “njet” moest betekenen en bekeek me 
woedend. Ik vuurde een tweede bui maar nu 
tussen beide in, de houtsplinters vlogen naar 
alle kanten, maar beide Koreanen bleven 
zitten terwijl de vrouw luid begon te jamme-
ren, de man echter bleef als versteend terwijl 
zijn ogen spleetjes waren geworden. Eigen-
lijk was ik nu ten einde raad. De twee solda-
ten die mee waren, hadden achter mij het 
hele tafereel gadegeslagen, plots zei één van 

Noord Koreaanse soldaat met Russisch 

machinepistool PPSH-41. 
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hen, Berckmoes, een vlotte, van alle kanten thuis zijnde Antwerpenaar: “ Sergeant geef mij uw mi-
trailette eens.. en ook uw bajonet!” Hij had van heel dat gedoe de buik vol en probeerde iets anders. 
“Berckmoes” zei ik “ge doet wat ge wilt, maar ge doet die man geen pijn” – “neen” beloofde hij nors. 
Met overdreven gebaren pakte hij mijn machinepistool, sleurde zelf de gevaarlijk uitziende bajonet 
uit de schede, klikte ze vast en dan als een kat, in één sprong en in plat Antwerps vloekend, vloog hij 
op het verhoog achter beide Koreanen en dreigde te steken.  
De Koreaan die het hele gedoe van Berckmoes achterdochtig had gadegeslagen, veerde recht, sprong 
al even rap als Berckmoes van het verhoog af en griste woedend de platte mand me naar de achter-
kant van zijn hut. Ik wilde volgen maar hij deed teken dat ik niet mocht, hij wilde zeker zijn  berg-
plaats geheim houden. Zonder dat er nog iets gezegd werd stond de vrouw recht, nam wat takhout en 
ontstak het vuur buiten onder haar kookplaats, ze deed wat water in een grote gietijzeren ketel en 
kapte de mand aardappelen er in, die haar man had meegebracht. Iets later passeerden twee mannen 
van een ander peloton met grote stukken vlees, die hadden een os doodgeschoten, tot groot verdriet 
van de omwoners, een os was tenslotte voor hen, wat een tractor voor een boer van bij ons is. We 
kregen een paar lappen die we maar bij de aardappelen gooiden. Toen deze ongeveer gaar waren, 
trokken we er mee de berg op waar alles, ook het halfrauwe ossenvlees werd binnengespeeld. 
Met gestilde honger gaan we de nacht in. Het is na middernacht, ik doe mijn slaapbeurt achter de 
heuvelkam als plots een schietpartij uitbreekt, ik grijp mijn gordel en wapen en wip aan de vijandelij-
ke kant mijn schutterskuil in, iemand dwarst mij en loopt de andere richting uit…Als ik vlug appel 
maak ontbreekt één man, hij heeft zich aan de veilige kant van de heuvel verscholen, later zal dit met 
hem nog dikwijls gebeuren. 
Chinese mitrailleusen beschieten onze heuvel, hun spoorkogels komen als een zwerm gloeiende bijen 
uit één punt uit de duisternis, recht op ons af. Het is slechts een indruk want vlak voor ons wijken ze 

af naar links, rechts of over ons. Ik herken 
het knakkend geluid van voorbijkomende 
kogels, die, wanneer ze de grond raken, 
suizen of janken als katers op jacht, spoor-
kogels trekken rechte lijnen in de nacht, 
schampen of keilen de hoogte in, waar ze 
uitsterven. Velen van ons werpen handgra-
naten naar beneden maar de Chinezen 
dringen niet aan en stilaan dooft het ge-
vecht. 
07 augustus: Het wordt een heldere mor-
gen en nu hopen we dat er eten komt en 
inderdaad in de namiddag komen enkele 
transportvliegtuigen over en droppen 
voedsel, water en munitie. De miserie is 
geleden, er is weer eten in overvloed, het 
beste wordt eruit gezocht en het overbodi-

ge weggekieperd. s’ Avonds is de veerpont over de Imjin hersteld en steken we terug over naar de 
veilige kant. 

          Wordt vervolgd, Rik Wouters 

De C119 Flying Boxcar, het werkpaard in de lucht -jdens 

de Koreaanse oorlog. 

Wijsheden: 
Een trui is een kledingstuk dat een kind moet aantrekken als zijn moeder het koud heeft.  
Een intellectueel is een persoon die gedurende twee uur aan iets anders kan denken dan aan sex.  
Een vedette is een persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken en dan een donkere 
    bril opzet om niet herkend te worden 
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Bosmans  Georges uit  Koersel 

Braem  René uit  Schoten 

Capyo  Peter uit  D - Winterspelt 

Delaere  Tarkild uit  Herentals 

Devogelaere  Peter uit  Heist o/d Berg 
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Proost  Daniel uit  Schoten 

Proost  Rob uit  Olen 

Rasschaert  Marcel uit  Zele 

Van Seymortier uit  Turnhout 

Van Buyten  Patrick uit  Lier 

Vandevelde  Eric uit  Mol 

Van De Zande  Jos uit  Langdorp 

Van Dyck  Leo uit  Halle 

Van Goethem  André uit  Moorsele 

Van Steenbergen Hans uit  Berchem - Antwerpen 

Veltmans  Willy uit  Rotselaar 
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Verplancke  Jacques uit  Idegem 

Verschaeren Louis uit  Bonheiden 

Vervloet  Jos uit  Houtvenne - Hulshout 

Wuyts  Frank uit  Hoboken-Antw. 

Mooie foto van mannen van de 17 Cie op oefening ergens in de Ardennen. Zeer herkenbare situatie, 
zware rugzak, bitter koud, uren stappen, minuten slapen. In wezen is er door de jaren niet veel veran-
derd. 
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